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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

Liberec má nové logo

VELIKONOCE
V LIBERCI

V pátek 7. dubna vypuknou před
historickou radnicí Liberecké
Velikonoce 2017.

KONCERTY, SOUTĚŽE, ale
i pohádky čekají návštěvníky každý
den od pátku 7. do neděle 16. dubna.
V této době rozbalí své stánky také
trhovci.
PROGRAM NA STR. 5
NOVÉ LOGO. Po dvou zrušených soutěžích na nové logo a grafický manuál našlo nyní město Liberec fungující vizuální identitu. Podle
odborníků bude vítězný a radou města schválený návrh designéra Ondřeje Zámiše velmi dobře fungovat v tiskovinách a při propagaci města
směrem k turistům. Město bude mít také poprvé v historii jednotný vizuální styl propagace a komplexní grafický manuál. Více na straně 2.
Foto: Ondřej Zámiš


Vyhněte se dlouhým frontám u přepážek!

V březnu je tradičně velký nápor u přepážek správy poplatků a u pokladen, kde se vyřizují
každoroční platby za komunální odpad a psy. Abychom vám ušetřili zbytečné čekání
v dlouhých frontách, přinášíme „předpověď“ čekací doby.

BUDOUCNOST
SKI AREÁLU
Na prvním ještědském Fresh
Tracku se setkal primátor Liberce
s Liberečany a Igorem Rattajem,
jehož společnost má zájem
o pronájem lyžařského areálu.

Petr Neuhäuser
UVEDENÉ ČEKACÍ doby vycházejí
z analýzy dlouhodobých statistik a zpracované jsou pro všechny agendy, kde
bývají delší čekací doby.
Ve Zpravodaji budeme zveřejňovat
tato doporučení ve stručné podobě pravidelně, ale úplný přehled pro jednotlivé agendy a pro jakýkoli měsíc budete
mít již brzy k dispozici na webových
stránkách města.
Již dnes však můžete využít naši
novinku na webových stránkách, a to
„hlídače pořadí“. Tento nový systém
na adrese www.liberec.cz/monitor
informuje o právě odbavovaném
pořadovém čísle, a tak nemusíte
trávit čas čekáním v dlouhé frontě,

NEJKRATŠÍ DOBA ČEKÁNÍ:
Od 8.00 do 9.00, nejvhodnější den je pátek
POZOR: Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy jsou všechny
objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny.

NEJDÉLE SE NAČEKÁTE:

Od 10.00 do 12.00, nejhorší den je pondělí
Osobní doklady a pasy je dobré vyřídit ještě do konce března, od dubna
do července jsou fronty v této agendě opravdu dlouhé. Nechávat vyřízení
občanky nebo pasu na červen a červenec vám rozhodně nedoporučujeme.
ale třeba v pohodlí nedaleké kavárny, kládané doby čekání. Obě dvě služby
kde na mobilním telefonu můžete sle- samozřejmě vyžadují, abyste si před tím
dovat, jak postupujete ve frontě. Systém „vyjeli“ lístek s pořadovým číslem.
také nabízí funkci výpočtu vaší předpo
ČEKACÍ DOBY NA STR. 3

„POKUD DOJDE K DOHODĚ
o pronájmu, chceme investovat v první
fázi 250 mil. korun do vybudování nové
sjezdovky na Skalce,“ uvedl mimo jiné
Igor Rattaj.  VÍCE NA STRANĚ 11
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Město má nový vizuální styl

EDITORIAL
Milí Liberečané,
březen nám zřejmě ještě první jarní paprsky ve
větším množství nedopřeje, tak je dost času rekapitulovat zimní období.
Na začátku měsíce jsem pořádal historicky první
Fresh Track na Ještědu. Jde o ranní lyžování na čerstvém sněhu doplněné
bohatou snídaní. Mým čestným hostem byl Igor Rattaj ze společnosti Tatry
Mountain Resorts. S ním intenzivně jednám o možnosti pronájmu našeho
úžasného kopce a o záměru vybudování špičkového lyžařského střediska.
Tento měsíc se sejdu se zastupiteli, radními i veřejností, abych všem předložil aktuální informace a ekonomické podklady. Jde o rozhodnutí, které
do budoucna ovlivní naše město, cestovní ruch i ekonomiku.
Liberec má po šestnácti letech nové logo města. Logo je jednoduché
a výstižné. Liberec se bude konečně definovat. Každá změna či novota
přináší rozdílné názory. Chce to čas, aby se s novým vizuálním stylem
veřejnost sžila, a bude nějakou chvíli trvat, než jej přijme za své.
Jsem rád, že nápad Libereckého veřejného technoparku se plně rozvíjí.
Podali jsme projekt na přeshraniční spolupráci s partnerem Straßenbahnmuseum Chemnitz na pavilon pro historické tramvaje v areálu LVT, připravili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci pavilonu v areálu
za účelem vzniku Dílenské akademie s atributy didakticko-naučné cesty
po historii a současnosti průmyslu v libereckém regionu; i zde už máme
podánu žádost na dotační zdroje.
Před námi je čas příchodu jara a s ním také svátky jara, Velikonoce.
Stejně jako adventní trhy na náměstí, tak také Liberecké Velikonoce bude
zajišťovat společnost Elset. O programu, trzích a doprovodných akcích se
dočtete uvnitř Zpravodaje.
	
Přeji všem klidné předjaří.
Váš Tibor Batthyány


Čestné občanství Liberce
pro Františka Peterku
Primátor Tibor Batthyány předložil radě města návrh
na udělení čestného občanství Františku Peterkovi,
in memoriam. Tento významný divadelní, televizní
a filmový herec se narodil v Praze v roce 1922. Na konci
listopadu 2016 zemřel v libereckém hospicu.
Redakce

UDĚLENÍ ČESTNÉHO
občanství Františku Peterkovi za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti
rozvoje a reprezentace
statutárního města Liberec navrhl primátor v listopadu 2016 u příležitosti
hercových nadcházejících
95. narozenin (17. 3. 2017).
František Peterka však
zemřel 25. 11. 2016. Medaili města
Liberec za občanské zásluhy obdržel
v roce 1997.
„Připomeneme si jeho mimořádný
talent a zavzpomínáme na jeho herecké
role v prostředí jeho blízkých kolegů
i rodiny. Každé takové setkání udržuje
vzpomínku na dotyčného živou a konkrétní,“ uvádí primátor Tibor Batthyány.
František Peterka (1922–2016) byl

český filmový, televizní a divadelní herec,
dlouhodobě profesně
spjatý s Libercem nejen
jako místem trvalého
bydliště, ale i angažmá
v Divadle F. X. Šaldy,
a to v letech 1951–1987
jako stálý člen, posléze
do poloviny 90. let jako
hostující.
Čestné občanství města Liberec je
výrazem uznání mimořádných zásluh
o rozvoj města a také o rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti
a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak občanům
České republiky, tak i občanům cizích
zemí. Při udělování čestného občanství
obdrží vyznamenaný listinu se symboly
města.

Soutěž na nový vizuální styl a logo města vyhlásil Liberec
v uplynulých dvou letech dvakrát a dvakrát ji také
zrušil. Důvodem byl nízký počet prací, které dostatečně
nereprezentovaly požadavky na kvalitu. Až třetí designérská
soutěž byla úspěšná. Liberec tak má nové logo.
Redakce

TŘETÍ VÝBĚROVÉ řízení bylo pojato
jako dvoukolová grafická soutěž připravená odborným sdružením Czechdesign. Celkem bylo přihlášeno přes 160
návrhů.
Vítězem se stal Ondřej Zámiš, který
má na kontě například vizuální identitu prezentačního centra UNESCO
v Kutné Hoře. Jeho návrh zaujal porotu
praktickou, jednoduchou a současnou
grafikou. „To, co v logu působí možná
trochu suše, získává v rozpracovaných
aplikacích živost,“ uvedl při hodnocení
prací porotce prof. Rostislav Vaněk.
Ondřej Zámiš se stal autorem vizuálního stylu pátého
největšího města v České
republice, a získal tím zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu za 315 tisíc Kč.
MgA. Ondřej Zámiš vystudoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze,
ateliér grafického designu a vizuální
komunikace.
„Je dobře, že město konečně bude
mít jednotný vizuální styl, protože bez
něj byla podoba našich propagačních
materiálů rozbitá. Nový grafický manuál
nám nejen usnadní práci s grafickými
materiály města, ale také výrazně zpřehlední naši komunikaci s návštěvníky
Liberce,“ říká náměstek primátora Ivan
Langr.
„Maximálně jednoduchou formou
jsem chtěl vyjádřit, že město Liberec je
významnou moderní metropolí, která
staví na bohaté historii a zároveň hledí
01 Logo^Základní barevná varianta

do budoucnosti. Toto vše je symbolizováno velkým extraboldovaným L. Vedle
něj se v dáli tyčí ikona celého kraje, jejíž
věhlas je však světový – Ještěd – typický tvar je opět maximálně zjednodušen na šipku ^. Dohromady tak tvoří
symbol, který nezabředl v minulosti
a zároveň nabízí systém komunikace
města s jeho obyvateli i návštěvníky,“
vysvětlil Ondřej Zámiš.
Soutěž probíhala ve dvou kolech
a mohli se do ní hlásit všichni profesionální grafičtí designéři i studenti
designérských oborů. Jednotlivé výstu-

py, jako jsou propagační letáky nebo
samotné logo města i rámcový obsah
celého grafického manuálu, který bude
zpracovávat vítěz soutěže, byly součástí
zadání soutěže.
Soutěžící, kteří se druhého kola
zúčastnili, ale nebyli vybráni, získají za
svou práci skicovné ve výši 20 tisíc Kč.
Sedmičlenná porota, ve které zasedli jak zástupci města včetně primátora
Tibora Batthyányho a náměstka Ivana
Langra, tak odborníci jako profesor
Vysoké školy uměleckoprůmyslové Rostislav Vaněk nebo grafičtí designéři Věra
Marešová a Lukáš Kijonka, měla nelehký
úkol. V prvním kole se do soutěže po
velkém ohlasu na sociálních sítích přihlásilo 164 designérů.
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Každý den zachycuje do deníku a na film

MĚSTO OBNOVÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Liberec má od 28. února další stoletou občanku. Stala se jí Julia Lukešová, které
přišli do bytu v Pavlovicích pogratulovat zástupci města.
Jan Král

PANÍ LUKEŠOVÁ pochází z Maďarska. Narodila se
v početné rodině 28. února 1917. Přestože se vyučila
elektromechaničkou, osudová pro ni byla práce zdravotní sestry během druhé světové války. U nemocničního lůžka poznala svého budoucího manžela,
se kterým později odešla právě do Liberce. Svatbu
měli na liberecké radnici a oba společně nastoupili
do liberecké Tesly.
Na zdraví si nestěžuje. „Nikdy jsem neprodělala
žádnou operaci, slyším, vidím, léky neberu, jsem
úplně zdravá, jen jsem stará,“ říká s úsměvem Julia
Lukešová poté, co po telefonu přijala další gratulace. „Ráda čtu, nestačí mi naše noviny, přečtu si i ty
slovenské a maďarské, jsem pořád v obraze, vím, co
se děje. Ještě raději ale píšu,“ dodává oslavenkyně.
Každý den si poctivě zapisuje několik řádek do svého
deníku. A kromě tužky má vždy po ruce také fotoaparát na klasický film.

I v letošním roce ožije Liberec v létě světovým
jazzem. Liberečtí radní schválili poskytnutí dotace
ve výši 200 tisíc korun na přípravu a realizaci mezinárodního Bohemia JazzFestu. Letošní 12. ročník
spolupořádá město Liberec na náměstí před
libereckou radnicí ve středu 13. července 2017 ve
večerních hodinách. Dotaci musí schválit ještě
zastupitelé města.
Festival divákům nabídne špičkové jazzové hudebníky z Čech i zahraniční. Přijít mohou zcela zdarma.
V Liberci vystoupí například slavní Bad Plus, hrající
hity Deep Purple a Led Zeppelin v jazzovém podání.
V jednání jsou dále Joshua Redman a Brau Meldau.
Přijedou i kapely, které dostaly ocenění za nejlepší
nahrávky roku v řadě evropských i zámořských zemí,
dále vítězná kapela soutěže JazzPrix a představena
bude česká jazzová formace, která obdrží cenu OSA
za nejlepší jazzovou kompozici roku 2017.

S naší „předpovědí“ čekací doby se vyhnete dlouhým frontám na přepážkách
magistrátu. Tabulky pro agendy POKLADNY a SPRÁVA POPLATKŮ, kde
vidíte průměrné čekací doby v daný den v jednotlivou denní dobu. Pro lepší
přehlednost jsme čekací doby rozdělili do skupin a barevně označili.
Pokladny
březen
ČAS PŘÍCHODU (OD UVEDENÉ HODINY)
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Správa poplatku (komunální odpad, psi)
březen
DEN

ČAS PŘÍCHODU (OD UVEDENÉ HODINY)
8

Do výměny starých stožárů veřejného osvětlení ve
čtrnácti lokalitách se pustí na jaře město Liberec.
Město využije toho, že společnost ČEZ naplánovala na letošní rok řadu investičních akcí, během
kterých ruší nadzemní energetické vedení a ukládá
jej do země. Tím odstraní i staré stožáry, na kterých
je veřejné osvětlení připevněno. Město tedy umístí
stožáry nové. Náklady radnice vyčíslila na 9,5
miliónu korun vč. DPH.
„Věříme, že nové stožáry s veřejným osvětlením
budou plnit nejen svou primární funkci, ale
i estetickou. To, že ČEZ uloží elektrické vedení do
země, ocení určitě všichni obyvatelé dotčených
čtrnácti lokalit,“ doplňuje náměstek primátora pro
technickou správu majetku města Liberce Tomáš
Kysela.

LEGENDY NA BOHEMIA JAZZFESTU

Kdo je chytrý, nečeká…

DEN
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Tabulka s celkovým přehledem jednotlivých agend v určitých měsících. Zde je vidět, které
měsíce jsou v dané agendě volnější, a kdy se naopak dlouho načekáte.

FRAGMENTY SOCH NA PAMÁTKU
Ve středu 29. 3. od 14.00 do 16.00 je možné
prohlédnout si fragmenty soch původně určených
k likvidaci.
Sochy nejsou kulturními památkami a byly kvůli
svému špatnému stavu demontovány z veřejných
prostor města. Jedná se o fragmenty pěti děl –
poutač „Vítá Vás město Liberec“ (2 části), pomník
s hvězdou od Štefana Nejezchleby, abstraktní
plastiky od neznámého autora, fragment pomníku
1939–45 od Jiřího Seiferta – Bradáče, pomník
1914–1918 od neznámého autora.
V případě zájmu je pak možné si fragmenty
bezúplatně převzít do středy 12. 4. 2017 v sídle
TSML, Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8. Zájemci
o prohlídku dne 29. 3. se v den prohlídky hlásí na
recepci TSML, a. s. V případě dotazů se obracejte
na Ing. Michala Vinaře, 485 243 456,
vinar.michal@magistrat.liberec.cz.

PRŮMĚRNÉ DOBY ČEKÁNÍ
AGENDA

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ PRO ZOO
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Správa poplatku (komunální odpad, psi)
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LEGENDA

do 0:05 hod:min

0:05-0:10 hod:min

0:10-0:20 hod:min

0:20-0:30 hod:min

nad 0:30 hod:min

Veškerá opatření týkající se prvního ohniska
výskytu ptačí chřipky v Liberci (Janův důl) se nařízením Státní veterinární správy ukončují. Pásmo
ochrany ani pásmo dozoru již neplatí. Opatření
stanovená pro druhé ohnisko ptačí chřipky v oblasti zoologické zahrady zůstávají v platnosti.
Státní veterinární správa vydala 10. března 2017
rozhodnutí, kterým se ukončují veškerá mimořádná veterinární opatření přijatá dne 8. 2. 2017
v souvislosti s potvrzením výskytu ptačí chřipky na
území města Liberec v k. ú. Janův důl, a to včetně
změn vyhlášených dne 3. 3. 2017.
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Češi
na italské
frontě
1915–1918

Po stopách našich předků,
kteří bojovali v první světové
válce za Rakousko-Uhersko
Výstava o cestě krajinou
za historií českých vojáků

Karel Novotný
Jan a Šimon
Pikousové

12. 1.–31. 3. 2017
v expozici Zapomenuté dějiny pod libereckou radnicí

Botanická zahrada vydá
dvojjazyčného průvodce

Brožovaná kniha o 27 kapitolách bude současně také bohatě
komentovanou a fotografiemi provázenou pozvánkou
k německému partnerovi, do expozic při zámku Pirna-Zuschendorf. Publikace si najde čtenáře mezi odborníky,
návštěvníky zahrady i zájemci o botaniku.
Redakce

PRŮVODCE VYDÁ zahrada
v rámci projektu s názvem Průvodce Botanickou zahradou
Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna-Zuschendorf. Projekt je z větší
části financovaný z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014–
2020. Rada města schválila poskytnutí
příspěvku botanické zahradě ve výši 385
tisíc korun, který poslouží na předfinancování zmíněného projektu.
Posledního průvodce vydala botanická zahrada před deseti lety a v dnešní
době je již nedostačující.
„Expozice totiž od kardinálních změn
započatých roku 1990 nejprve ve venkovním areálu a potom v letech 1995–
2000 ve zcela nově řešeném skleníkovém
areálu vyspěly do dokonalosti struktury

a vzhledu. Před
třemi lety jsme
otevřeli nový,
již desátý skleníkový pavilon
a následujícího
roku kolem něj zřídili moderní expozice
květeny mokřadů a vodních zahrad. Také
sortiment pěstovaný v naší botanické
zahradě se za ta léta rozšířil, a pokud
jde o vzácnost druhů, dostal se na vyšší
úroveň. Některé expozice a sbírky se
staly známými i v zahraničí, a přesto se
dnes o nich v původním průvodci lze
dočíst jen na několika řádcích textu,“
vysvětlil ředitel zahrady Miloslav Studnička.
Botanická zahrada má v těchto dnech
otevřeno denně od 8.00 do 16.00 (do
konce zimního času, tedy do 25. března)
a od 26. března do 18. 00.

20. 3. KUBA v 19.30 hod velký sál, cestopisná beseda s Martinem Loewem
20. 3. - 26. 3. JEDEN SVÌT 2017

Festival dokumentárních filmù s tématikou lidských práv v Experimentálním studiu

24. 3. PLES V PYŽAMU ve 20.00 hod
27. 3. KOLLÁROVCI v 18.30 hod velký sál
30. 3. FAJNBEAT a SWING GRASS REVIVAL
v 19.30 hod v Experimentálním studiu

31. 3. HARLEJ ve 20.00 hod
1. 4. VELIKONOÈNÍ DÍLNY od 9.00 do 16.00 hod
3. 4. Z KANCLU KOLEM SVÌTA

v 19.30 hod v Experimentálním studiu, cestopisná beseda s Karlem Štìpánkem

5. 4. PAVEL DOBEŠ v 19.30 hod v Experimentálním studiu
8. 4. PLES absolventù PODJEŠTÌDSKÉHO GYMNÁZIA a pøátel

10. 4. ROBERT KØESAN a DRUHÁ TRÁVA
v 19.30 hod v Experimentálním studiu

12. 4. francouzská komedie ZELÒAÈKA
s Oldøichem Víznerem a Otakarem Brouskem ml.
v 19.30 hod velký sál
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Liberecke
Velikonoce 2017
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Noční záhada na Švermovce
Žáci 2. stupně ZŠ Švermova v Liberci nocovali v pátek
10. února ve škole, tentokrát „se záhadou“. Jaké bylo ale
jejich překvapení, když je přivítal učitelský sbor s pomocníky
z řad bývalých žáků v policejních uniformách. Najednou se
z nich totiž stali „čekatelé na posty budoucích kriminalistů“.
Alice Skalská

ZŠ Barvířská v Norsku

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, do kterého je
ZŠ Barvířská zapojena spolu se školami z Islandu, Německa,
Turecka a Norska, proběhlo ve dnech 5.–11. února 2017
setkání v norském městě Stavanger. Za libereckou školu se
ho zúčastnili 3 pedagogové a 4 žáci 9. ročníku, kteří tak měli
možnost strávit nezapomenutelný týden na jihu Norska
a získat nové přátele ze všech zúčastněných zemí.
Daniela Marková
PARTNERSKÁ ŠKOLA Kristianslyst
Skole se postarala o bohatý program,
který zahrnoval jak vzdělávací aktivity, tak i poznávání města a okolí. Žáci
i učitelé se zúčastnili rovněž několika
workshopů zaměřených na kreativní
využívání tabletů v hodinách, což plně
odpovídá tématu projektu, který nese
název „Meet up with the future“ –
„Potkej se s budoucností“.
Škola se postarala rovněž o sportovní
vyžití a děti měly možnost zabruslit si

PO UBYTOVÁNÍ ve třídách a rozdělení do smíšených skupin si všechny děti
nejdříve vyplnily „služební průkaz“
jménem, podobenkou a otiskem prstu.
Hned poté nastoupily na test fyzické
zdatnosti, jak to známe z Policejní akademie, zaměřený na rychlost, zdatnost
a šikovnost.
Následovalo studium všeho, co by
kriminalisté měli znát. V laboratoři si
žáci prohlédli lidský vlas pod mikroskopem a zkusili si i daktyloskopii, když
hledali dva totožné otisky prstů; v oddělení grafologie napsali stejnou větu
a zkoumali, co jejich rukopis o každém
z nich vypovídá; v pitevně se podrobně
seznámili s vnitřními orgány člověka na
maketě, aby doopravdické (z prasete)
následně mohli správně umístit na
nakreslené lidské torzo; v učebně PC
se žáci pokusili o svůj identikit, což je
sestavení portrétu hledané osoby; siluety získali nasvícením a obtažením
profilů svých tváří, ke kterým přidali

údaje, jako je věk, výška, hmotnost,
číslo bot a specifický znak; ve studovně museli rozšifrovat kódy, aby z nich
vyluštili potřebná klíčová slova. Tak
náročnou činnost by děti nemohly
absolvovat najednou, proto byla přerušena konzumací pizzy, kterou si každoročně na nocování objednáváme.
Další částí hry byl výjezd do terénu –
za tmy se všichni přesunuli na nedalekou louku, kde byly pro jednotlivé týmy
připraveny různé stopy. Členové týmu si
je označili, nafotili, uložili vzorky do zkumavky, pak teprve zajistili. Po návratu
do školy zapsali vše do formuláře, vyplnili protokol tím, co našli (kosti, obaly od
potravin, šlápoty, brýle). Museli provést
dedukci toho, kdo a proč zcizil kostru
z odborné učebny. Všechny skupiny se
tohoto posledního úkolu zhostily na
výbornou – vymyslely vtipné příběhy
s napínavými zápletkami a nečekanými
závěry, u nichž jsme se všichni náramně
bavili.

POZVÁNKA
Zajímá vás, co znamená inkluzivní vzdělávání, a jak se daří do škol zavádět podporu pro žáky, kteří to potřebují?
Přijďte v úterý 28. 3. 2017 do velkého sálu Krajské vědecké knihovny. Od 16.00
do 18.30 hodin se koná veřejné setkání JAK NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?, které
si klade za cíl vysvětlení pojmu „inkluzivní vzdělávání“ a objasnění legislativních
podmínek pro školy od 1. září 2016.
Přednášející: náměstek SML PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek NIDV
PaedDr. Josef Rydlo, odborníci na inkluzivní vzdělávání PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.,
a Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Dveře jsou otevřeny všem zájemcům o téma, vstup je zdarma. Pořádá Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování. ￼

v obrovské lední aréně, zatímco učitelé si
poprvé v životě zkoušeli zahrát curling.
V neposlední řadě došlo i na ochutnávku místních specialit, např. polévky ze
sobího masa, na jejíž výrobě se podíleli
sami žáci. Žáci byli ve Stavangeru ubytovaní v hostitelských rodinách, takže
měli možnost poznat všední život Norů
takřka z první ruky a všichni zde získali
nové kamarády, se kterými jsou v kontaktu i nadále. Další projektové setkání
proběhne v květnu u nás v Liberci.

Projektové vyučování
v ZŠ U Soudu
To, že projektová výuka překračuje rámec obecně platných
školních stereotypů, dnes již nikdo nezpochybňuje. Denně
se o tom přesvědčují i žáci se svými učiteli v ZŠ Liberec,
U Soudu. Právě z těchto důvodů zde rádi experimentují
s dalšími tématy, pouští se do nových projektových výzev,
nebo se naopak vracejí ke starým nápadům, jež dále
obohacují.
Zuzana Benešová
V DUCHU PROJEKTOVÉ VÝUKY
proběhl i únorový den otevřených
dveří, v němž jednotlivé třídy se svými
učiteli rodičům i dalším návštěvníkům
předvedli v praxi téměř celé spektrum
vyučovacích předmětů.
Vzhledem k našim speciálním třídám
pro děti s poruchami učení předvedli
žáci s jejich třídními učiteli-speciálními
pedagogy v praxi i to, že SPU nejsou
poruchami intelektu, že při použití
individualizovaných způsobů práce
a metod odlišných od obvyklé školní
praxe dokážou totéž, co jejich vrstevníci
v paralelních běžných třídách. Mnozí
rodiče byli překvapeni, jak se pod
speciálním vedením dokáží zmírnit
projevy jednotlivých poruch učení již
za půl roku, zejména pak začne-li se
s reedukací odborně a včas (nejlépe již
od druhého ročníku).
Na březen je naplánována další akce
pro příznivce z řad veřejnosti navazující na tradiční projektový podvečer
„S baterkou do školy“ a podporující
rozvoj čtenářské gramotnosti. Tentokrát ve spojení s celoročním projektem
„Můj senior“ vzniklo téma „Hrdinové

z knížek našich prarodičů“, které v průběhu dvouhodinového putování školou
za jednotlivými příběhy představí prarodiče.
Rovněž v březnu začíná náš pravidelný kontakt s budoucími prvňáčky
„Školička“, který se jako forma spolupráce s MŠ a s rodinami budoucích školáků
velmi osvědčil. Předškoláci mají šanci
seznámit se s budoucími spolužáky,
s paní učitelkou, s prostředím třídy,
potažmo celé školy.
Rodiče v komunikaci s pedagogy
poznají školní režim již v předstihu,
mohou si včas a bez stresu zajistit
potřebné školní vybavení, připravit své
děti na nutnou adaptaci. Každý měsíc
až do konce školního roku vždy první
úterý v měsíci poskytujeme dětem
i jejich rodičům prostor ke sdílení, vždyť
zápis do 1. třídy (čtvrtek 20. 4. 2017)
a následný nástup do školy je jednou
z největších událostí v životě malého
předškoláka a celého jeho okolí.
V dalších měsících nás společně
čeká ještě „Čarodějnický den“, „Jarmark“ a oslava MDD – zveme tímto
i veřejnost.
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Autobusová pohádka
Úspěšní žáci na ZŠ Oblačná
zajede do jedenácti školek
Celkem jedenáct mateřských školek v Liberci a Jablonci
nad Nisou navštíví Autobusová pohádka. Projekt, který
realizuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou společně se společností BusLine, zahajuje oslavy
k 120. výročí vzniku tramvajové dopravy v Liberci. První
zastávkou pohádkové „tour“ byla mateřská školka Kytička.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

„OSLAVY VZNIKU městské dopravy
začneme pohádkou pro nejmenší cestující, pro děti z mateřských škol, a to
v obou městech. Bylo vybráno šest
mateřských školek v Liberci a pět v Jablonci nad Nisou, kde tematická pohádka
bude zahrána,“ upřesnil ředitel DPMLJ,
Luboš Wejnar.
Na Autobusovou pohádku se tak
mohou těšit žáčci mateřské školky
Klášterní v Liberci nebo třeba školka
v Kokoníně či Lovecké ulici v Jablonci
nad Nisou. První představení, které proběhlo již v únoru v liberecké mateřské
školce Kytička, zahájil předseda představenstva dopravního podniku Pavel Šulc.
„Autobusová pohádka v mateřských
školkách bude hrána po celý rok 2017,
viděl jsem první představení a řidičem

V tomto školním roce se žákům ZŠ Oblačná velmi dařilo
v Národním testování. Žáci absolvovali test z obecných
studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky.
Národního testování se zúčastnilo cca 16 000 žáků z 557
základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky.
Martin Prade

VE VELKÉ konkurenci jsme
uspěli výborně. V matematice patříme mezi 20 %
a v českém jazyce mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování.
Výsledky obecných studijních předpokladů to vše
potvrzují, neboť Lukáš Novotný z 9. B
získal ocenění za třetí nejlepší výsledek
v Libereckém kraji. Lukášovi se také
velmi dařilo v okresním kole Olympiády
z českého jazyka, kde se spolu s Viktorií
Švejdovou z 9. B umístili na 9. až 15. místě
z 68 zúčastněných.
I na 1. stupni se skrývá velký matematický talent Tomáš Kelbasa z 5. A, který
zvítězil v okresním kole Matematické
olympiády s plným počtem bodů.
V okresním kole Soutěže v anglickém

jazyce nás v kategorii I. A reprezentoval
Sam Channoufi z 6.
A, který se umístil na
4.–5. místě z 21 soutěžících. Ve starší kategorii nás reprezentoval Tomáš Hubička
z 9. B, který ve velké konkurenci obsadil
výborné 9.–11. místo z 28 soutěžících.
Vybraní žáci z deváté třídy se zúčastní
soutěže České televize Úžasný svět vědy,
kde porovnají své schopnosti a dovednosti s jiným týmem z Libereckého kraje.
Ve školním roce 2017/2018 otevíráme
novou šestou třídu. Zájemci se mohou
již předběžně registrovat na sekretariátu
školy. V úterý 21. března proběhne na
naší škole od 14.00 do 17.30 den otevřených dveří.

autobusu by po této veselé pohádce
chtěl být snad každý kluk,“ dodal Šulc.
Autobusová pohádka didaktickou
formou učí děti cestovat v dopravních prostředcích hromadné dopravy,
Za dětmi ze ZŠ nám. Míru přijela na besedu spisovatelka
je interaktivní a na to děti reagují velmi Petra Braunová. Ačkoli ji trápily zdravotní potíže, nedala na
pozitivně. Velikou výhodou je, že diva- sobě nic znát a besedování s dětmi zvládla s profesionální
dlo přijede přímo k dětem do mateř- grácií a obdivuhodnou trpělivostí.
ských škol, nemusejí tedy nikam cestoMarie Beranová
vat a ve svém prostředí se cítí příjemně
a jsou bezprostřední.
V rámci oslav připravuje dopravní
podnik na letošní rok několik akcí. Od
června proběhne v Severočeském
muzeu v Liberci výstava k historii dopravy pro veřejnost a na konec prázdnin,
přesněji na sobotu 26. srpna 2017, je
naplánován den otevřených dveří
v tramvajové vozovně v Liberci.

Beseda se spisovatelkou

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ V.
Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora

ÚTERÝ 11. DUBNA OD 16.30 NA RADNICI
PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH
ŠKOL A DALŠÍ VÝZVY
Veřejná debata za účasti náměstka primátora Ivan Langra a pracovníků odboru
školství, kultury a sociálních věcí se uskuteční
v úterý 11. dubna od 16.30 hodin v zasedací místnosti č. 11.

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ V LIBERCI

MLADŠÍ DĚTI na prvním stupni naprosto uchvátila svým povídáním o knihách
Tramvaj plná strašidel a Nela Malá, co
nechtěla být malá, které navíc zpestřila
autorským čtením.
V závěru besedy pak dychtivě podupávalo kolem jejího stolu velké množství dětských nožek, které čekalo na
ten slavný okamžik, kdy se podpis paní
spisovatelky s věnováním ocitne také
v jejich knížce, tisknuté v netrpělivých
prstíkách.

Naopak beseda na druhém stupni
otevřela mnohem vážnější téma, a to
rozvod rodičů a následné zpřetrhání
vazeb mezi dítětem a jedním z rodičů.
Pro některé děti byl příběh knihy „3 333
kilometrů k Jakubovi“ velmi reálnou
zkušeností a také díky tomu se celé povídání neslo ve vážnějším a tišším duchu.
O to více se však dětí dotýkalo.
Z ohlasu a reakcí dětí bylo zjevné, že
setkání se spisovatelkou pro ně znamenalo velmi nevšední zkušenost.

8 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

březen 2017

Zápisy do ZŠ: hájíme veřejný zájem
Zápisy do základních škol jsou opět na dohled (20. dubna). Stejně jako loni budeme hájit veřejný zájem, tedy právo dětí
ze spádového obvodu navštěvovat školu v místě svého bydliště. I proto jsme vyšli vstříc dvěma obcím z okolí Liberce, jimž
přidělíme vlastní spádovou školu. A zároveň doporučujeme ředitelům škol využít některé podpůrné právní dokumenty,
s jejichž pomocí mohou regulovat tzv. spádovou turistiku.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
V LOŇSKÉM ROCE
jsme především
připravili ucelený přehled všech
našich zápisových
ZŠ a jejich aktivit
(ke stažení na www.
liberec.cz/langr), aby si sami rodiče
mohli udělat srovnání a vybrat odpovídající školu pro své dítě. Problém je
však v tom, že v systému spádových
obvodů, které jsou zákonem uloženy
už od roku 2005, prakticky neexistuje svobodná volba školy, a to zvláště
v době, kdy do nich nastupují silné
ročníky.
Jinak řečeno: ve školách je sotva
dostatek místa pro děti z daných spádů
s přednostním právem přijetí, nikoli už
pro nespádové. V této situaci několik
desítek rodičů (jde o 4–5 % rodičů ve
srovnání se zhruba 1 100 dalšími, kteří
tak nečiní) raději volí cestu účelové
změny trvalého bydliště svého dítěte.
A to na úkor těch školáků, které ve
spádu žijí přirozeně.

vé turistice bránit. Pro ředitele škol
jsme však přichystali odborný právní
posudek, s jehož pomocí mohou tyto
vzorce chování do jisté míry regulovat.
V čem to spočívá?
Ředitel mimo jiné může v rámci přijímacího řízení po rodičích požadovat
podpis čestného prohlášení, že trvalý
pobyt dítěte se shoduje s jeho skutečným bydlištěm s tím, že takový fakt
musejí rodiče i doložit. Je už na nich,
zda v danou chvíli úmyslně uvedou
nesprávný či neúplný údaj, aby tím
získali neoprávněnou výhodu. Ředitel
je zároveň dle správního řádu povinen
zjistit v rámci zápisu všechny okolnosti,
které jsou důležité pro ochranu veřejného zájmu, tedy i nastavit v rámci
řízení pomocná kritéria ve prospěch
dětí, u nichž se trvalý pobyt a bydliště
shoduje (tzv. přirozeně spádové děti).
A pokud škola prokáže rozpor mezi
uvedenými údaji, má možnost účelově přehlášeného uchazeče odmítnout.

Právní posudek pro ředitele

Na určitou míru regulace letos vsadilo i samo město. Dohodli jsme se se
dvěma obcemi – Šimonovice a Kryštofovo Údolí, které vlastní školu nemají,
a určili jim dvě konkrétní spádové školy

Město jako zřizovatel škol nemá
prakticky žádnou páku (s výjimkou
spádové vyhlášky), jak takové spádo-

Spádová škola pro 2 obce

KAM ZA ZÁBAVOU?

s dostatečnou kapacitou pro jejich děti
(ZŠ Česká, ZŠ Ještědská). Naším cílem
je účinně bránit přehlašování dětí
z těchto obcí do těch spádů, v nichž
sami máme problém s kapacitou.
Jinak řečeno, pokud děti z okolních
obcí využijí školy jim určené, nebudou ohrožovat liberecké děti tam, kde
stejně již volné místo není. Obě obce
navíc v prvním roce školní docházky
přispějí solidárně do rozpočtu města,
a to částkou 7 tisíc korun za každého
svého prvňáčka v obou výše zmíněných školách. Jen pro dokreslení: statutární město Liberec vložilo v roce
2015 do základního vzdělávání 130
miliónů korun (provoz, opravy, investice), což je ohromující suma. Takřka
přesně polovina se mu sice vrátila
zpět z tzv. rozpočtového určení daní
(přibližně 7800 korun / 1 žák), ale zbylých 65 miliónů šlo výhradně z kapes
Liberečanů.

Má to nějaké řešení?
Z předchozího výkladu je patrné,
že dobré řešení v systému spádových
obvodů vlastně neexistuje. Zrušení
spádů jako takových je politicky nereálné; naopak ministerstvo školství se
vydalo cestou jejich analogického

zavedení i do mateřských škol. Omezení spádových oblastí ZŠ na jednu
(podobně jako je tomu v Liberci u MŠ)
by zase nebylo šťastné už proto, že by
zvýšilo tlak na tři čtyři dlouhodobě preferované školy a výrazně omezilo šanci
dětem z jejich okolí se na blízkou školu
dostat. A město je tady především od
toho, aby hájilo veřejný zájem, který se
v současné době naprosto dominantně
projevuje ve volbě lokálních škol.
Tedy stručně řečeno, 95 % rodičů
preferuje pro své dítě školu nejbližší
jejich domovům. Důvody jsou naprosto racionální – výchova k samostatnosti, znalost prostředí, blízkost mimoškolních aktivit, stejný okruh spolužáků
a kamarádů, komunitní uvažování. Tím
se ZŠ podstatně odlišují od MŠ.
Jediným možným řešením je tedy
usilovat o zvyšování kvality našich
základních škol tak, aby každá dokázala uspokojit požadavky a ambice
rodičů, dětí i zřizovatele.
Od září 2016 proto naše školy začaly
naplňovat střednědobé cíle kvality (ke
stažení na www.liberec.cz/langr), které
by jim měly pomoci vyrovnat případné
hendikepy a zlepšit školní klima i interakci s vnějším prostředím, stejně jako
posilovat vzdělávání cizích jazyků a přírodovědných a technických oborů.

LIBERECKÁ MATEŘINKA 2017
Sobota 25. března 2017 od 13 hodin v sále ZUŠ Frýdlantská

Inzerce

Program
13.00 Slavnostní zahájení Mateřinka 2017
MŠ Korálek Liberec, „The sharing song“
13.15
13.25 MŠ Hejnice, „O Budulínkovi“
13.30 MŠ Pastelka Liberec, „Šeherezádin sen“
13.35 MŠ Beruška Liberec, „Zdravě jíme, cvičíme a o všem vám povíme“
13.45 MŠ Český Dub, „Ledové království“
13.50 MŠ Stráž n./Nis, „Veselí a hraví myšáci ze Stráže“
13.55 MŠ Zvoneček Hejnice, „Tenis to je hra“
14.00 MŠ Dolní Libchava, „Rebelové“
14.05 MŠ Roháče z Dubé, „Pravěk“
14.10 MŠ Šikulka, „Ledové království“
MŠ Severní Česká Lípa, „Děti ráje“
14.15
14.20 MŠ Arbesova Česká Lípa, „Barevný svět“
14.25 MŠ Arbesova Česká Lípa, „Ruličkohrátky“
Pod záštitou hejtmana Libereckého
14.30 MŠ Arbesova Česká Lípa, „Výlet do Afriky“
kraje Martina Půty
a náměstka primátora města Liberec
14.35 MŠ Malínek Liberec, „Motýlí příběh“
PhDr. Ivana Langra
14.40 MŠ Hvězdička Liberec, „Zumba Zootropolis“
Za podporu děkujeme
14.45 MŠ Motýlek Liberec, „Šedesátky“
sponzorům akce:
14.55 MŠ Kytička Liberec, „Princové jsou na draka“
15.05 Slavnostní zakončení Mateřinka 2017
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LVT: značka, která chytá druhý dech
Pamětníci znají značku LVT jako symbol Libereckých výstavních trhů. Nyní nastává doba znovuzrození
díky inovativnímu projektu na zcela nové využití prostor areálu výstaviště.
Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města
POD TRADIČNÍ
značkou se Liberečané i návštěvníci města budou
setkávat v Libereckém veřejném
technoparku. Základním stavebním
kamenem je přitom již třetím rokem fungující Technické muzeum Liberec. Právě
jeho ředitel Jiří Němeček má obrovský
podíl na vzkříšení zažitého symbolu
města: „Posláním technického muzea
je ukázat především dětem dílo a um
předešlých generací, čímž se výrazně
zapsaly do historie Liberecka na poli
techniky a průmyslové výroby. Ale přiznejme si i my dospěláci, kdo z nás ví, že
v našem městě, druhém největším v českých zemích 19. století, se objevilo první
osobní auto? Hádali byste, že do Liberce
byl vydán první řidičský průkaz? Pyšníme se také první automobilkou postavenou výhradně za účelem výroby aut,
a ne jízdních kol nebo kočárů. Nebo víte,
že největší koberec na světě byl vyroben
ve Vratislavicích? Mohli bychom vyjmenovat řadu dalších nej, na která bychom
měli být jako liberečtí obyvatelé hrdí.“
Téměř vše, co se v muzeu děje, má
sloužit právě k osvětě odkazu našich
rodičů, prarodičů či předků z dávnější
doby. Na základě toho, aby především
děti historii znaly a samy se aktivně
podílely na její prezentaci, vznikla na
konci loňského roku výstava menšího
formátu na téma vývoje slaboproudé
elektroniky. Autory, věřte nebo nevěřte,
od první ideje přes zajištění exponátů
a jejich uspořádání do vitrín, jsou dva
mladí „inženýři“ z 5. B, Radim Kolář a Filip
Gebouský. O této výstavě se zájmem
informovala řada médií, včetně Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Druhá aktivita související s dětmi
a jejich vstupem do světa techniky je
volnočasový zájmový kroužek, který
Technické muzeum Liberec provozuje společně s libereckým Domem
dětí a mládeže Větrník. Kluci zde staví
minikáru, která by měla být v příštím
školním roce po rozšíření aktivit vybavena i motorovým pohonem. Podpory
se dětem dostane od sousední Střední
průmyslové školy strojní a elektrotechnické, jejíž studenti se chystají na konstrukční práce na pohonném agregátu
výše uvedeného vozítka. Držme jim
palce a věřme, že brzy se na minikáru
podíváme právě v expozici LVT.
Technické muzeum Liberec by
nemohlo existovat bez podpory průmyslových podniků libereckého regionu. A tak je možné říci, že jedinečná průmyslová historie Liberce spojuje
nejen rozdílné instituce, mezi které patří
průmyslové společnosti, odborné školy,

organizace, jako je Dům dětí a mládeže Větrník, město Liberec (vlastník
areálu LVT), ale i starší zkušené techniky a řemeslníky s dětmi a mládeží.
Všichni, ať mladí, nebo starší Liberečané, jistě cítíme sílu odkazu předků
a ten je v našem regionu silně spojen
s průmyslem. Historie města Liberec je vrchovatě naplněna šrouby,
motory, textilními stroji a provoněna
olejem a potem z tvrdé práce.

PODPOŘÍTE LIBERECKÝ
VEŘEJNÝ TECHNOPARK?
Vaše podněty uvítáme na e-mailu:
kysela.tomas@magistrat.liberec.cz

ZA MĚSTO LIBEREC JSEM PŘEVZAL INICIATIVU TENTO PROJEKT
DÁL PODPOROVAT A ROZVÍJET.
A TOHLE SE NÁM JIŽ PODAŘILO:
Podali jsme projekt
na přeshraniční spolupráci s partnerem
Straßenbahnmuseum Chemnitz
na pavilon pro historické tramvaje
v areálu LVT.

A.
B.

Připravili jsme projektovou dokumentaci na
rekonstrukci pavilonu
v areálu za účelem vzniku „Dílenské
akademie“ s atributy didakticko-naučné cesty o historii a současnosti
průmyslu v libereckém regionu; i zde
již máme podánu žádost na dotační
zdroje.
16. února 2017 se na Magistrátu města Liberce sešli zakládající členové spolku,
který bude celý projekt zastřešovat. Všichni s nadšením a dlouhodobě vizi podporují
a mnozí z nich i finančně pomáhají technickému muzeu s provozem.
Do projektu jsou zapojeni manažeři významných firem z regionu, měst Liberec
a Jablonec n. N., Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci, vzdělávací agentury AABYSS, Boveraclubu a Technického muzea Liberec.
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10 OTÁZEK K JEDNÁNÍM MĚSTA S TEPLÁRNOU
1 Co je hlavním cílem jednání?
Jednoznačně snížení ceny tepla, a to na takovou úroveň, aby motivovala ty,
kdo se v minulosti odpojili, aby se do systému opět vrátili.

2 V jaké výši by tato cena měla být?
Při současných cenách zemního plynu by se měla pohybovat podle našich
propočtů někde okolo 550 Kč/GJ.

3 Aktuálně je ale 672 Kč/GJ, proč cena již není nižší?
To má dva důvody. Jeden objektivní, a to že ještě neproběhla plánovaná
rekonstrukce parovodů na horkovody, která sníží ztráty tepla při přenosu,
a tím i cenu. Druhý důvod by šel vyřešit již nyní – tím je příliš vysoká cena,
za kterou nakupuje teplárna odpadní teplo ze spalovny. Zde ale druhý akcionář, společnost MVV, v jednáních zatím příliš vstřícný není. Jako by si
neuvědomoval vážnost situace, že nakonec může dojít k rozpadu celého
systému CZT.

4 Teplárna ale tvrdí, že teplo ze spalovny ji vyjde stále

levněji, než kdyby ho vyráběla z plynu sama.

Ano, to je pravda, ale to je základní nedorozumění. Teplárna, pokud chce
ekonomicky přežít, musí cenu, za kterou nakupuje teplo ze spalovny Termizo, porovnávat s tím, za kolik je pak toto teplo schopná prodat koncovému
zákazníkovi, a zda je tato cena konkurenceschopná. A to nyní není.

5 Proč by ale spalovna Termizo měla souhlasit s nižší

cenou za dodávané teplo?

Protože je toto teplo pro ni odpad a sama ho může využít v zásadě jen na
výrobu elektřiny, pak ale získá zhruba třetinu toho, co nyní, tzn. nějakých
60–70 Kč z 1 GJ. To je podstatně méně než 200 Kč / 1 GJ, za kolik teplo nyní
prodává teplárně.

6 Získalo již město od teplárny požadované smlouvy

a další informace?

Bohužel ne, většinový akcionář, MVV, zcela nestandardně naše požadavky
nadále blokuje.

7 Co se stane, pokud k základní dohodě s teplárnou

o dalším postupu nedojde do 30. března?

8 A má vůbec smysl systém CZT držet, a případně dále

rozvíjet?

Při současných cenách plynu a současných cenách tepla z teplárny se to
může jevit jako nesmyslné, ale to se může brzy změnit. Musí k tomu být
ale i vůle u druhého akcionáře. Profit z toho, že je v Liberci spalovna odpadů, nemůže mít jen druhý akcionář, společnost MVV, ale také Liberečané
a město.

9 Jak budou aktuálně probíhat další jednání?
Vzhledem k tomu, že jednání uvízla ve slepé uličce, oslovíme nyní přímo
centrálu MVV v Německu a také většinového akcionáře této firmy, město
Mannheim. Pokud by ani tato jednání nevedla k výsledku, nezbyde nám
nic jiného než domáhat se našich práv soudní cestou.

10 Chcete se věnovat i ceně za vodné

a stočné, která také patří k nejvyšším
v rámci ČR?

Ano, ale nejprve je potřeba dokončit jednání
s teplárnou a MVV.

Bude zrušeno usnesení z minulosti, které brání odpojování, protože by již
nedávalo smysl držet systém CZT dále při životě.

Odpovídal Jan Korytář, náměstek pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Rekonstrukce zámku ve Šluknově byla výzva

Novým vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací se stal Ing. Martin Benda. S rozvojovými projekty a dotacemi má
dlouholeté zkušenosti, působil na řadě pozic od referenta přes vedoucího odboru až po projektového manažera města
a také jako konzultant pro oblast dotací v soukromém sektoru.
sázky říci, že se nabízí možnost realizovat skutečně velké projekty. Mým
Asi by se dalo
Asi nejzásadnějším projektem, cílem je zajistit maximálně efektivní
který jsem od přípravy po konečnou čerpání finančních prostředků v rámci
s
n a d s á z ko u
podobu realizoval, je rekonstrukce IPRÚ, kde jsou dnes vázány nemalé
říci, že hozená
šluknovského zámku a přilehlého prostředky, které má Liberec tzv. jisté,
rukavice. Když
parku, kde jsme začínali u vyhořelé a nebylo by dobré o ně přijít. Chci
jsem přemýšlel,
ruiny a dnes je to jedna z nejrepre- ale také maximalizovat efektivitu při
jak více uplatnit
svoje bohaté zkušenosti z projektové- zentativnějších staveb Šluknovského podávání individuálních projektů do
ho řízení, objevila se možnost účasti ve výběžku, která je typickou ukázkou všech dostupných dotačních nástrovýběrovém řízení na obsazení pozice saské renesance. Celý projekt trval od jů na regionální, národní, evropské
vedoucího odboru strategického první žádosti až po dokončení 7 let i mezinárodní úrovni.
rozvoje a dotací, já tu možnost využil a promítlo se do něj množství dotača uspěl jsem. K Liberci mám vztah už ních titulů v rámci jednotlivých etap.
Plánujete nějaké změny ve fungování odboru?
z minulosti, myslím si, že je to město,
které může nabídnout velmi kvalitní
Na jaké projekty se chcete zaměřit
Tou hlavní musí být personální stabia pestré podmínky pro život, může být v Liberci?
lizace a další posílení odboru. Současný
významným turistickým centrem a mně
Liberec má jako město velký poten- stav je na hraně a s dalšími plánovanýse zalíbila myšlenka, že bych se na jeho ciál, pokud vezmeme v úvahu procenta mi projekty, které jsou rozpracované,
spolufinancování, můžeme bez nad- musí být někdo, kdo je bude realizorozvoji mohl aktivně podílet.
Co vás přivádí
do Liberce?

Máte za sebou celou řadu projektů,
který vnímáte jako hlavní?

vat. Městu se to ale v každém případě
mnohonásobně vyplatí, tady jsem
rád, že mám v tomto ohledu i plnou
podporu gesčního náměstka Jana
Korytáře. Liberec může na svůj rozvoj
získat další prostředky v rámci dotací,
jedná se řádově o stovky miliónů a na
tom jsem připraven maximálně spolupracovat.

Z RADNICE
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Budoucnost Ještědu nás zajímá

Prvním lyžařem, který zařízl hrany lyží na historicky prvním FRESH TRACKU na Ještědu, se v sobotu 4. března přesně
v 7.16 stal Liberečan Leoš Valášek. Prvenství mu s elegancí sportovce přenechal jak hostitel, primátor města Tibor
Batthyány, tak čestný host Igor Rattaj ze společnosti Tatry Mountain Resorts. Společně odpovídali na dotazy týkající se
budoucnosti ještědského areálu.
Redakce

RANNÍ LYŽOVAČKA vygradovala
pro freshtrackaře snídaní připravenou přímo pod sjezdovkou ski areálu,
který je ve fázi námluv se slovenským
lyžařským gigantem, společností
Tatry Mountain Resorts (TMR). Sportovní dopoledne zakončily dotazy
těch, kteří se primátora ptali na jeho
vize a plány s ještědským areálem.
A otázek bylo opravdu hodně a někdy
i překvapivých.
Lyžování na ranním FRESH TRACKU
se snídaní se zúčastnilo 38 lyžařů za
přítomnosti dvou strůjců jednání
nad možnou budoucností ještědských sjezdovek. Ranní lyžaři měli
dotazy více směrovány ke sportu jako
takovému. Zajímalo je, jak se zlepší
průjezdnost sjezdových tratí a jejich
zamýšlená šíře.
K dotazům uvedl Igor Rattaj,
zástupce TMR: „Naše záměry jsou
konstantní, chceme tedy, pokud
dojde k dohodě o pronájmu, investovat v první fázi 250 mil. korun dle již
schválených změn územního plánu,
což je vybudování nové sjezdovky na
Skalce, v druhé fázi v souladu s dalšími změnami územního plánu bychom
rádi investovali 400–500 miliónů. Do
tohoto balíčku by dávalo smysl zahrnout dvě nové modré sjezdovky pro
rodiny s dětmi, rozšířit s citem stávající
sjezdovky a osvětlení, postavit novou
sáňkařskou dráhu a šestisedačku.
K tomu samozřejmě patří obnova
zasněžovacího systému a nyní tolik
poptáváné kvalitní gastro a služby.“
V diskuzi nastal obrat při zmínce
o službách a padla jasná otázka, jak
to bude se současnými provozovateli

Primátor Tibor Batthyány diskutoval s Igorem Rattajem v ještědském areálu nad jeho budoucností
a zaměstnanci služeb, jako jsou lyžařské
školy, ski servisy, půjčovny a občerstvení. Primátor zmírnil veškeré obavy:
„O zaměstnanosti jsme s panem Rattajem také hovořili, uvědomujeme si
oba, že léta zkušeností a chuť pracovat v tomto byznyse místním lidem
nechybí a nový provozovatel areálu
by využil stávajícího osazenstva. To,
co by bylo nové, by byly investice do

Co je Fresh Track?
Lyžování od brzkých ranních
hodin na skvěle upravených
sjezdovkách s možností je využít
přednostně jako první.

výstavby zázemí a know-how v poskytování služeb.“
Stranou samozřejmě nezůstane
ani mládežnický sport. V zamýšlené
smlouvě na pronájem areálu je zakotveno každoroční poskytnutí skipasů
v hodnotě přes milión korun zdarma
právě pro sportovní oddíl lyžařů.
„Cenová politika celého TMR je
nastavena na výhodné celoroční skipasy. Naším cílem je, aby každý Liberečan
měl celoroční permanentku a využíval

Foto: Aleš Funke

ji na jednodenní lyžování. Tento skipas
by byl platný v celé síti našich středisek,
tedy i ve Špindlerově Mlýně, v Tatrách
a možná i v Polsku,“ uvedl Igor Rattaj.
Obědové setkání diskutérů z řad
lyžařů i nelyžařů mělo ráz spíše zvídavých otázek. Rodiče s dětmi se ptali na
výuku a lyžařské kurzy.
„Rádi bychom nabídli všem spádovým mateřským školkám a základním
i středním školám lyžařské kurzy přímo
na Ještědu,“ vysvětlil Igor Rattaj.

Diskuze s veřejností pokračují 15. března v půl šesté odpoledne v zasedací místnosti
zastupitelstva historické radnice. Důležitým hostem primátora je Igor Rattaj, zástupce
společnosti Tatry Mountain Resorts, jako představitel zájemce o pronájem lyžařského
střediska Ještěd. Lidé, kteří mají otázky, pochybnosti nebo se jen chtějí dozvědět, jak by
mohl Ještěd vypadat, si mohou popovídat se zástupci města a TMR.

50 000

Nejsilnější městské noviny na severu Čech
ks

Liberecký zpravodaj
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Liberecký dopravní podnik se díky novému
vyhledávání spojů dostal mezi tuzemskou špičku

Dopravní podnik se může od února pochlubit přehlednějším vyhledáváním v autobusových a tramvajových spojích na
webových stránkách společnosti. Nový systém neznamená posun jen pro samotný dopravní podnik, ale přináší také nové
služby pro cestující. 
www.dpmlj.cz
Pavel Šulc
KONCEM LEDNA došlo ke změně
na webových stránkách dopravního
podniku a cestujícím byly představeny nejen nové přehlednější jízdní řády
s inovovanými QR kódy, ale především
nový mapový vyhledávač dopravního
spojení, který umožňuje plánovat cestu
prostředky MHD přímo nad mapovým
podkladem města. Nová webová aplikace je samozřejmě přizpůsobena pro
mobilní telefony.
Nový vyhledávač byl vyvíjen s ohledem nejen na Liberečany, ale také
na turisty, kteří se pod Ještědem neorientují tak dobře. Díky mapovým podkladům umožňuje systém vyhledávání
nejen podle zastávek, ale také podle
reálných map. V nich jsou zakresleny
trasy spojů včetně přestupů. Podobný
systém do této doby dopravní podnik
nikdy neměl.
Ve vyhledávači si tak každý cestující
autobusem nebo tramvají může najít

spojení i bez znalosti linkového vedení
ve městě a také bez znalosti nejbližších zastávek v místě, ve kterém se
právě nachází. Chytrý systém nalezne
nejvhodnější zastávku v okolí sám.

V novém systému získá každý informace o nejbližších odjezdech ze zastávek
a ve zjednodušené podobě si prohlédne
také zastávkové jízdní řády.
Novým systémem se tak dopravní

podnik opět dostává mezi tuzemskou
špičku.
Plánování cest v mapovém podkladu je mezi dopravními podniky zatím
v České republice unikátem.

Inzerce

Koncern KNORR-BREMSE je předním světovým dodavatelem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla s obratem přibližně 5,5 miliardy €
za rok 2016 . 25 000 zaměstnanců vyvíjí, vyrábí a servisuje brzdové, vstupní, řídící a energetické systémy, HVAC a asistenční systémy řízení, jakož i pohonné
jednotky a řešení ovládání převodovek. Jako technologický leader přispívá společnost prostřednictvím svých výrobků od roku 1905 k větší bezpečnosti na
silnicích a železnicích. Každý den se více než jedna miliarda lidí na celém světě spoléhá na systémy vyrobené Knorr-Bremse.

Tvořte

Připojte se k týmu mezinárodně
úspěšné společnosti!

svět mobility

s námi

Zaměstnancům poskytujeme:

Pro naši společnost v Liberci, která v obchodním roce 2016 dosáhla s více jak 540
zaměstnanci obratu více než 3,15 miliardy Kč hledáme vhodné kolegyně a kolegy:

Volné pracovní pozice:
 Operátor výroby

 Technolog

 Vedoucí samostatného
výrobního celku

 Výrobkový a projektový
inženýr

 Skladník

 Koordinátor štíhlé výroby

 Mistr skladu

 Vedoucí štíhlé výroby

 Mechanik údržby

 Projektový manažer vývoje

 Měrový kontrolor

 Inženýr kvality

měsíční docházkový bonus
čtvrtletní cílové prémie
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na stravování formou dotovaných jídel
25 dní dovolené
zvýhodněné mobilní tarify i pro rodinné příslušníky
vzdělávání, výuka cizích jazyků
hrazené očkování proti chřipce
kulturní kalendář akcí (výlety, divadlo, vánoční večírek,
letní slavnost)
svozová doprava pro dělnické profese

KNORR-BREMSE
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
Personální oddělení - nábor
Svárovská 700
Průmyslová zóna Liberec – Sever
463 03 Stráž nad Nisou
Tel: 482 363 720
Fax: 482 363 711
nabor@knorr-bremse.com
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Zastupitelé vyberou
největší problémy

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Inzerce

Město Liberec už má výstupy z ankety, která určila
nejvýznamnější problémy Liberce z pohledu občanů.
Desítku těch nejpalčivějších sestavili Liberečané a odborníci
v listopadu 2016 na Veřejném fóru Zdravého města.
Redakce

DEVĚT PROBLÉMŮ vzešlých z Fóra
potvrdila následně anketa a také stanovila jejich pořadí. Sešlo se celkem
2 358 hlasů. Nově se objevilo i téma
nevyužitého prostoru po areálu Textilany, který ale patří soukromému
vlastníkovi.
Z výsledků vyplynulo, že Liberečané
by nejvíce uvítali zlepšení prostředí
ve Fügnerově ulici, opravu a zrychlení
oprav komunikací, úpravu okolí Harcovské přehrady nebo lepší využití
potenciálu stávajících parků a veřejných
prostranství a zaměřit se na péči.
Mezi další náměty patří celkově
řešit lokalitu Papírového náměstí,
dokončit městský okruh a upravit
křižovatky, vystavět nové cyklo-

stezky, více se věnovat romské problematice a zřídit azylový dům pro
ženy.
Město se nyní bude vybranými
problémy postupně zabývat. Některé přitom už řeší, což je případ třeba
azylového domu pro ženy.
Březnové zastupitelstvo by z problémů vzešlých z ankety mělo vybrat
dva, kterým se vedení města bude
prioritně věnovat v roce 2017 a jejichž
řešení následně představí na dalším
veřejném fóru, které proběhne
4. října 2017.
Veřejné fórum 2016 je financováno z projektu podpořeného Státním
fondem ČR „Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci – MA 21.“

Nejaktuálnější zprávy z města a radnice

www.facebook.com/liberec
Inzerce

PROČ SE PŘEREGISTROVAT K ZPŠ?
ZPŠ byla v loňském roce vyhlášena nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou ve
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Očkování
až 400 Kč chřipka (do 65 let)
až 400 Kč klíšťová encefalitida
až 800 Kč hepatitida A+B
až 800 Kč meningokok B (do 5 let)
až 400 Kč meningokok C
až 1 000 Kč rotavirové infekce
(kojenci do 1 roku)
až 4 000 Kč HPV infekce (12 – 18 let) –
netýká se pojištěnců, u kterých je očkování
hrazené z veřejného zdravotního pojištění
až 800 Kč HPV infekce (ženy do 45 let) –
očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno
očkování po konizaci děložního čípku pro
prekancerózu
až 800 Kč balíček ostatních očkování

Dárci krve
až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce krve
až 3 000 Kč pro držitele Zlatého kříže
až 10 000 Kč na ozdravný pobyt v ČR
pro aktivní dárce kostní dřeně

Žáci a studenti (6-20 let)
až 300 Kč na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do
zahraničí

Senioři 65+
až 300 Kč na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů

Navštivte nás v Liberci v Husově ul. PSČ: 460 63
(naproti hlavnímu vchodu do Krajské nemocnice Liberec, a.s.).
Úřední hodiny: Po: 08.30 – 17.00; St: 08.30 – 15.30, Přestávka Po, St: 12.00 – 12.30, Tel.: 720 443 780

Těhotné, maminky
a novorozenci
až 1 000 Kč a kufřík v hodnotě 1 200 Kč
pro maminku a novorozence
až 500 Kč pro těhotné
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Oživuje Změna a ANO teplárenskou mrtvolu?
Snahy koalice Změny pro Liberec a ANO udržet systém centrálního vytápění jsou marné, neboť vyžaduje obrovské
investice do rozvodů ve výši skoro 1,6 mld. Kč. Cena tepla z teplárny tak minimálně následujících 10 let bude vyšší než
z lokálních výtopen na zemní plyn.
Jan Marek, Starostové pro Liberecký kraj
Je pravdou, že posledních 15 let
chodily všechny politické strany kolem
systému centrálního vytápění v Liberci
jako kolem horké kaše. Je pravdou, že
současná kolice ZpL a ANO do této teplárenské kaše hrábla odvážně. Odvážně
ale není vždy rozvážně. Ke škodě všech
při tom ignorovala připomínky a dotazy
opozičních stran i klíčových zákazníků
teplárny a vrhla se do nevýhodného způsobu řešení (vkládání majetku, projekt
GreenNet).
I přes minimum provozních dat
systému centrálního zdroje vytápění
(žádali jsme o ně koalici mnohokrát),
je i z hrubého odhadu patrné, že
dosáhnout konkurenční ceny za 1 GJ
tepelné energie pod 500 Kč bez DPH
není možné. Přitom již dnes je v Liberci
řada domovních kotelen, které nabízejí reálné koncové ceny v rozmezí
470–510 Kč / GJ bez DPH.

Rozhodnutí koalice ZpL a ANO přistoupit na projekt GreenNet navržený
Teplárnou Liberec nebylo podloženo
žádnými propočty ani analýzami možných koncových cen a z toho plynoucí
výběr vhodné varianty.
Pokud by se mělo rekonstruovat
do moderních standardů všech 44 km
parovodů a k tomu přibližně 47 km
horkovodů, bylo by nutné někde sehnat
1,6 mld. Kč. Přibližně 664 mil. Kč by
stála rekonstrukce parovodů na horkovody, dalších 189 mil. Kč by stála
rekonstrukce sekundárních horkovodů
na moderní a nevytápějící zelené pruhy
trávy na sídlištích. Dalších 450 mil. Kč by
stála úprava technologických zařízení.
Protože nutnými prostředky nedisponuje ani město Liberec, ani holding MVV,
bude nutné krýt investici úvěrem, jestli
by vůbec nějaká banka na takový projekt
půjčila. Pokud ano, prodražil by se pro-

jekt při úrocích 4 % a splatnosti 10 let
o dalších 286 mil. Kč.
Na 1 GJ tepelné energie dodaný
zákazníkům tak vycházejí dodatečné
náklady po dobu 10 let ve výši 237 Kč.
Když k tomu připočteme cenu tepla
ze spalovny 260 Kč/GJ, k tomu velmi
hubený 5% zisk a až nereálně nízké
náklady na provoz 10 %, dosahuje cena
1 GJ tepla 571 Kč bez DPH.
Jak vidno, dosáhnout konkurenční
ceny tepla v rozumném čase se obří akcí
rekonstrukce systému centrálního vytápění dosáhnout nedá. Příprava takového projektu samozřejmě zabere mnoho
let. Proto sliby koalice Změny a ANO,
že dosáhnout konkurenceschopné ceny
lze, a brzy, jsou jen planými sliby. Mezitím si 16 000 domácností vytápěných
teplárnou může přát, aby zimy byly co
nejteplejší, a dál platit o mnoho tisíc
více, než by museli.

Co jsme si ještě nekoupili?
Jako holky jsme hrály hru, co bychom si pořídily, kdyby… Podnětem byly tehdy málo
dostupné katalogy německých obchodních domů, které se k nám dostaly. Pečlivě jsme
prohlížely stránku po stránce a ukazovaly jsme na oblečení, které se nám líbilo. Hra se
stále opakuje, moje malá vnoučata hrají něco podobného s katalogy hračkářských firem.
Nekoukaly jsme a ani oni dnes nekoukají na cenu, využití apod.
Věra Skřivánková, zastupitelka KSČM
Statutární náměstek pro ekonomiku
Jan Korytář již podruhé navrhuje zastupitelstvu, aby usilovalo o odkup budovy
v Sokolské ulici v Liberci. Jedná se o rohový
dům proti hlavní poště, který dlouhá léta
užívala a vlastnila Technická univerzita
Liberec. Dnes ji už nepotřebuje a nabízí ji
k prodeji. Kdo ji ovšem potřebuje pro své
záměry, je náměstek Korytář.
Stejně jako v té dětské hře se nekouká
napravo ani nalevo, cena stanovená třemi
znaleckými posudky osciluje mezi 25 a 28
milióny korun. Jiné informace o stavu
budovy a potřebách investic do rekonstrukce budovy, energetické náročnosti,
bezbariérových vstupech a parkování
zpracovány nejsou. A budoucí využití –
především kanceláře pro úředníky, ale

možné jsou i sociální byty. Úředníků –
lovců a zpracovatelů dotací bude třeba
hodně.
Město vstupuje do různých „užitečných“ projektů, jako například RetailLink –
oživení městského centra, nově Development of sustainable mobility management
in European Cities. Že nevíte, co to je?
Zjednodušeně jde o strategický plán udržitelné mobility. Výstupem bude tento strategický plán, specialista (úředník) a nové
zkušenosti a kontakty. Z měst, která jsou
do projektu zapojena, jsou všechna „strategicky“ spojená s libereckým regionem,
jako např. Lipsko (SRN), Lublin (Polsko)
a Janov (Itálie). Problematika projektů a jejich využití pro město Liberec je
tak důležitá, že si zaslouží v některém

z dalších Zpravodajů samostatný
článek.
Ale
zpět
k
nákupům
nemovitostí.
Vzpomeňte si,
není to první Věra Skřivánková
budova, kterou město potřebuje. Po
volbách v roce 2014 to byla například
budova „zámečku“ – bývalá vzorkovna
Skloexportu. V Liberci je mnoho nepotřebných budov, kterých by se jejich
vlastníci za dobrou cenu rádi zbavili,
vyhlašujeme tedy soutěž o ceny o to,
kdo navrhne statutárnímu náměstku
Korytářovi k odkupu lepší nemovitost,
než je budova v Sokolské ulici.

Zastupitelský
klub SLK již třetím
rokem žádá, aby
rozhodování
o osudu centrálního v y tápění
bylo podloženo Jan Marek
studiemi místo
domněnek, protože i hrubé odhady ukazují, že lokální
plynové výtopny (kupř. kogenerační
jednotky) produkují 1 GJ o 200 Kč/GJ
levněji (pro byt o 70 m 2 o cca 9 000 Kč
ročně) než teplárna a příklady jako
Hokejka ukazují, že takové projekty
lze běžně financovat.
Jako každý se nerad mýlím. V tomto
případě bych si ale přál, aby mé výpočty
chybné byly a teplárna i současná koalice Změny a ANO prokázala, že jejich projekt není mrtvý kůň, kterého již třetím
rokem marně nutí do klusu.

Vážení čtenáři, texty
uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetu
www.liberec.cz/
zastupitelstvo.
Každý zastupitel má
svůj blog, kde se tyto
příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí.
Každý zastupitel má tak
možnost komentovat
názory svých
kolegů přímo pod konkrétním článkem.

www.liberec.cz
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Ještě na skok k teplu

Již jsme si jako opozice zvykli na skutečnost, že pokud udělá současné vedení města chybu, začne opakovat jako mantru
tvrzení, že ti před ním nic nedělali nebo že město spalo a nerozvíjelo se. Pokud opět tuto formulaci z úst kohokoliv
z vedení města uslyšíte, zbystřete. Znamená to totiž, že opět skrývá svá vlastní pochybení, nerozhodnost a nečinnost.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města, za přispění Petra Černého
Jako primátorka města v letech 2011
až 2014 jsem měla pracovitý tým, jenž
se rozhodně za hloupé fráze a pomluvy
druhých schovávat nemusel. Rezolutně
proto odmítám tvrzení nynějších pánů
radních, že předešlé vlády města nedělaly
ve vztazích s teplárnou vůbec nic.
Na úvod mi dovolte připomenout
fakta. Město Liberec je menšinovým
akcionářem společnosti Teplárna Liberec,
a. s. Tím většinovým je MVV Energie CZ,
jenž vlastní 70 %. Mimo akcií je město
rovněž vlastníkem části rozvodů tepla,
z nichž každoročně inkasovalo oprávněné
nájemné.
V roce 2011 zřídilo vedení města jako
svůj poradní orgán pracovní skupinu
„TEPLO“ z důvodu efektivní ochrany
zájmů města a jeho občanů v oblasti
zásobování tepelnou energií. Prvním
krokem bylo svolání semináře, na kterém
byl ze strany majoritního akcionáře i teplárny poprvé představen projekt „Revitalizace centrálního zásobování teplem
(dále jen CZT) pro statutární město Liberec“. Spočíval ve výstavbě tří kogeneračních jednotek v lokalitách Františkov,

Pavlovice-Ruprechtice a Vratislavice. Při
teplárnou plánované výstavbě tří kogeneračních jednotek by se jeden gigajoule
zlevnil o 32 korun, tedy o zhruba čtyři
procenta. Pracovní skupina doporučila
radě města přijmout Deklaraci a Memorandum, ve kterých město vyjádřilo
podporu snaze o modernizaci systému
CZT právě vybudováním těchto kogeneračních jednotek s pozitivním dopadem
na cenu tepla.
Podpora byla deklarována pouze za
podmínky, že nebude docházet k dalšímu
zvyšování ceny. Teplárna nakonec postavila jen jednu kogenerační jednotku, a to na
sídlišti ve Františkově. Tato kotelna, včetně
rekonstrukce horkovodních rozvodů, přišla
teplárnu na 90 miliónů Kč, téměř třetinu
získala z dotace. Projekt přinesl očekávané zkrácení parních rozvodů a snížení
ztrát téměř o třetinu. A jako bonus bylo
teplárnou revitalizováno nedaleké dětské
hřiště. Psal se duben 2013.
Následné vybudování ostatních kogeneračních jednotek však začal majoritní
vlastník teplárny podmiňovat uzavřením
akcionářské smlouvy. Značně nevýhod-

Slibovali, ale neplní
Zima pomalu končí, jaro už vystrkuje svoje růžky a některé
dny doslova lákají k procházce. Nádherný čas. Pro rodiče
s dětmi, kteří nemají zahradu a bydlí někde v paneláku,
je Liberec skvělé místo. Všude je blízko do lesa, můžete se
proběhnout po cyklostezce a do hor se člověk dostane za
pár minut městskou dopravou. A pak je tady řada parků,
kterými, ač se to nezdá, je Liberec alespoň v širším centru
doslova prošpikován. V této souvislosti jsem si vzpomněl
na předvolební sliby Změny pro Liberec a deklarace
stávající koalice.
Ondřej Červinka, zastupitel, ODS
Kde jsou ty nové parky, co nám před
volbami Změna pro Liberec naslibovala?
Kde jsou ta nová hřiště pro děti? Kde
máme slibovanou veřejnou zeleň s volnočasovým využitím? Nikde nic, jen plané
sliby před volbami, aby nalákali voliče,
a od voleb už uplynuly více než dva roky.
S prostorem po Textilaně se stále také
nic neděje, mimo jiné i proto, že práce na
novém územním plánu se poněkud zasekly. A nedaleká přehrada také stále čeká
na výraznější úpravy k lepšímu. Zatím
byl jen navezen nový písek na pláž, což
se dá spíš označit za běžnou údržbu než
za rozvoj, a umístěny dvoje schůdky do
vody. Jinak nic, a tak přirozený centrální
park, kterým přehrada nesporně je, dál

čeká na svoji revitalizaci. Od volebního
období 2006–2010, kdy vládla ODS a kdy
došlo alespoň k úpravám cest v lesoparku
nad přehradou a k osazení novým mobiliářem, se neděje nic.
Změna pro Liberec v čele s náměstkyní
pro veřejnou zeleň Karolínou Hrbkovou
pořád omílají to samé, ale bohužel jsou to
jen slova a skutek utekl. Kritizovat a slibovat by některým stranám a hnutím šlo,
ale zatím toho příliš nepředvedli, a po
více než dvou letech by tady už nějaké
hmatatelné výsledky měly být. Místo
toho máme spoustu studií a koncepcí
v šuplících, ze kterých se možná už nikdy
nedostanou, ale reálných projektů mnoho
připraveno není.

né pro město. Teplárna v ní požadovala
maximální ochranu CZT ze strany města,
tzn. nikdo se neodpojí, každý nový se
připojí a město bude aktivně žalovat ty,
kteří se budou chtít odpojit. Požadovala také akceptaci cenotvorby formou
dvousložkové ceny tepla. A to vše mělo
být uzavřeno na 20 let. Na to město přistoupit rozhodně nemohlo a nechtělo.
Jednání tak uvázla na mrtvém bodě.
Radní města Ing. Mgr. Petr Černý
potom navrhl radě zrušit usnesení,
které brání odpojování od CZT, a navrhl
zahájit kroky k řízenému rozpadu systému centrálního zásobování teplem
v Liberci (usn. 591/2008). Rada tento
návrh přerušila do doby získání dalších
potřebných informací. V lednu 2014 byla
Ing. Mgr. Petrem Černým zpracována
závěrečná zpráva pracovní skupiny, ve
které opětovně navrhl zrušit již zmíněné
usnesení, a dále obsahovala návrhy, jak
postupovat s decentralizací. Tuto zprávu
před komunálními volbami v roce 2014
rozeslal všem kandidujícím stranám jako
podklad pro další jednání. Vstřícné gesto.
Současné vedení města, i přes pro-

test y opozice,
si svou těsnou
většinou schválilo
vložení městského
majetku v pořizovací hodnotě cca
80 miliónů Kč do
Martina Rosenbergová
teplárny a zároveň
si schválilo tzv. projekt GreenNet, jehož
autorem je MVV. Za to teplárna slíbila
svým zákazníkům slevu na odebraném
teple ve výši 14,5 % při podpisu smluv
na dobu 5 let. Vzhledem k poklesu ceny
zemního plynu o více než 40 % by ale ke
snížení ceny tepla muselo dojít tak či tak.
Následně byla současným vedením
města podepsána Smlouva o spolupráci,
ve které město potvrdilo vklad majetku
a přistoupilo na sankce, pokud tak neučiní. A současný stav?
Vedení města prohlédlo, pochopilo nevýhodnost svých kroků a plnit
své závazky odmítá. Teplárna se brání
žalobou. Jaký bude výsledek sporu, je
těžké předvídat. Ale jako konstruktivní
opozice přeji městu, aby z něj vyšlo co
nejlépe.

Další obří železobetonová budova?
Liberec bude mít zase další středoevropskou raritu. Na
rozdíl od jiných měst, kde se vlaková a autobusová nádraží
spojují do jednoho místa, se v Liberci jede postaru.
Jaroslav Zámečník, zastupitel, Starostové pro Liberecký kraj
Vedení radnice hodlá v příštím roce
napumpovat 150 miliónů korun do
výstavby obří železobetonové budovy
v těsném sousedství stávajícího autobusového nádraží. Nová budova by, podle
zadání radnice, měla být čekárnou pro
pasažéry linkových autobusů a také parkovištěm pro více než dvě stovky aut.
Radní města Liberce na svém záměru
trvají i bez ohledu na to, že autobusové
nádraží je v soukromém vlastnictví a za
každý vjezd či stání autobusu se musí
soukromé firmě zaplatit nemalé peníze.
Přitom se městu nabízí jiné a pro cestující pravděpodobně i lepší řešení. Liberecký kraj totiž přišel už před půl rokem
s návrhem přesunout autobusové nádraží
k vlakovému. Stávající budova vlakového
nádraží by tak mohla dostatečně posloužit
jako společný terminál a odpadla by nutnost výstavby dalších budov. Návrh zcela
odpovídá současným evropským trendům
v oblasti udržitelné mobility, kdy je snaha
propojovat veřejnou dopravu do efektiv-

ního a kapacitního dopravního uzlu. Jde
o to umožnit cestujícím snadný, rychlý
a komfortní přestup z vlaku do autobusu
či tramvaje a naopak. Takto promyšleně
vznikaly v minulosti například terminály
evropských metropolí v Drážďanech, Mnichově, Wrocławi nebo Vídni.
Tuto logiku pochopila některá města
v Libereckém kraji, a proto zde došlo
postupně k propojování nebo k přemísťování autobusových nádraží směrem k vlakovým. Stalo se tak například v Semilech,
Turnově, Hrádku nad Nisou či v Železném
Brodě. V Liberci si však budeme muset
zřejmě ještě chvíli na logické myšlení
počkat.
Dříve než se radní města Liberec pustí
do vypsání další zpochybňované architektonické soutěže na přestupní terminál,
mohou se, bez ohledu na dobře míněné
rady z Libereckého kraje, alespoň trochu
inspirovat třeba německou Žitavou, kde
mají vlakové a autobusové nádraží také
pohromadě.
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Jaké změny letos čekají přehradu Harcov?

Liberečané se oprávněně ptají, proč se liberecká přehrada a její okolí dosud nedočkaly výraznějších změn.
Jedním z hlavních důvodů je fakt, že státní podnik Povodí Labe připravuje generální opravu bočních zdí,
hlavní hráze a vyčištění přehrady od nánosů. Původně se mělo začít již v roce 2017. Ale vzhledem k tomu,
že Povodí oznámilo posun termínu a generální oprava začne nejdříve v roce 2018, nebudeme některé
plánované změny již dále odkládat a začneme s nimi již letos.
Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

Problémy s libereckou přehradou lze
rozčlenit do tří oblastí – čistota vody,
stav liberecké přehrady a její širší okolí.

1 Čistota vody
Jedná se zejména o čistotu vody v Harcovském potoce, do kterého jsou nelegálně svedeny odpadní vody z části
tamních nemovitostí. V letošním roce
proto začnou v této oblasti kontroly
a město chce také získat dotace na
výstavbu lokálních čistíren odpadních
vod ze Státního fondu životního prostředí. Tento dotační program je zatím
v přípravě. Spolu se SčVK město řeší
i eliminaci možného znečištění z kanalizačního systému.

2 Bezprostřední okolí
Letos na jaře dojde k opravě promenádní
cesty, která získá nový povrch ze žulového perku. Na místě již byly vloni instalovány dva nové nerezové vstupy do vody
a letos přibudou také první mola. Novou

úpravou projde i zelená plocha u hráze
pod budovou Povodí, kde bude instalováno posilovací nářadí. Změn se dočká
i dětské hřiště na pláži a v parku u Blahoslavovy ulice.

3 Širší okolí
Očistou projdou dva parky – v Pekárkově a Blahoslavově ulici, město chystá jejich citlivou revitalizaci, na kterou jsme
požádali o dotaci Státní fond životního
prostředí. Úpravou projde také lesopark
mezi přehradou a Královým hájem, kde
byly v minulosti instalovány nevhodné
lavičky, ty budou nahrazeny novými.
Budeme rádi, když se do plánování změn
na liberecké přehradě zapojíte i vy. Ideální šancí je blížící se veřejné projednání
výše uvedených záměrů 23. března přímo na přehradě, v restauraci Na pláži od
17 hodin. Pokud se veřejného projednávání nemůžete zúčastnit, můžete náměty
poslat přímo k rukám náměstkyně Karolíny
Hrbkové, nám. E. Beneše 1, 460 01, nebo
hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz.

JAK ZMĚNIT

LIBERECKOU
PŘEHRADU?
VEŘEJNÁ BESEDA
ČTVRTEK 23. BŘEZNA 2017 OD 17 HODIN
v restauraci Na pláži u přehrady
Přijďte nám říct svůj názor, jak by se podle vás přehrada a její okolí
měla změnit. Pokud se chcete zúčastnit i exkurze před besedou,
sraz je v 16 hodin přímo na hrázi přehrady.

Liberec bude mít
svoji kompostárnu Třídění bioodpadu bude
Ve sběru bioodpadu Liberec zatím zaostává, jedním
z důvodů je i skutečnost, že nemá vlastní kompostárnu,
a tak za likvidaci bioodpadu musí platit jiným firmám.
Nová kompostárna by měla vzniknout ve spolupráci města
Liberce a společnosti FCC (dříve A.S.A.), která má v Liberci
na starosti svoz odpadů, do dvou let.

Pro tento účel bude využit pozemek města, kde již dříve kompostárna
stávala, v Londýnské ulici nedaleko
čistírny odpadních vod. Současně by
zde měl vzniknout i nový sběrný dvůr.
Projekt za zhruba 18 miliónů korun je
nyní ve fázi příprav, s dokončením se
počítá ve druhé polovině roku 2018.
Součástí areálu by nově mělo být
centrum, kde bude možné odložit
ještě funkční nábytek, vybavení
domácností apod., pro které občané
již nemají využití, ale které si zde
za symbolický poplatek bude moci
vyzvednout někdo jiný. Liberečané
tak budou moci prodloužit životní
cyklus věcem, které by jinak skončily
ve spalovně nebo na skládce, podobně toto již funguje v jiných městech.

možné také na sídlištích
V březnu se na tradičních místech v Liberci opět objeví
popelnice na bioodpad. Město Liberec ale zároveň
domlouvá se svozovou společností FCC možnosti
a podmínky pro rozšíření sběrných míst.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora

Znovuvyužití starých věcí je součástí trendu sdílení, které je založené na
myšlence, že můžeme ušetřit spoustu
času a peněz a také životní prostředí,
pokud se dokážeme navzájem více
dělit a spolupracovat. Je i jednou
z reálných šancí, jak pomoci sociálně
slabším rodinám a spoluobčanům.
Nutnou podmínkou je samozřejmě
to, že nepůjde o rozbité spotřebiče
a starou veteš, ale funkční zařízení.

Zájem o popelnice na bioodpad je
velký, a to i na sídlištích. Tam v současné době ale řešíme problematiku
samotných kontejnerových stání. Bez
přístřešku totiž na sídliště kontejner
na bioodpad umístit nemůžeme.
Důvod je prostý – silný zápach hlavně
v letních měsících. Denní vyvážení
přitom není možné. Vedle nových
kontejnerových stání mohou být
řešením i kapacitnější dvoukomorové
komposty nebo kompostéry, které by
byly umístěné na vhodných místech
přímo na sídlištích. Kompost z nich by
pak bylo možné využívat při úpravách
veřejného prostoru přímo na místě.

Vloni jsme oslovili liberecké
mateřské a základní školy, jestli by
měly zájem kompostovat. Zájem
byl velký, rozdali jsme zdarma 42
kompostérů do 32 mateřských
a základních škol v Liberci. Akce se
uskutečnila ve spolupráci se společností FCC.
Každý rok město vedle toho rozdá
občanům města cca 60 ks kompostérů
jako výhru v rámci křížovkářské soutěže v Libereckém zpravodaji. Letos
jsme navíc na pořízení kompostérů
požádali o dotaci; pokud vyjde, může
se na nové kompostéry těšit dalších
500 Liberečanů.



Březová alej
Pavlovická
Horova
Tržní náměstí
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 13. 4. odvoz 14. 4.

I
I
I
I
II

čtvrť

přistavení 10. 4. odvoz 11. 4.

ulice
16. Wintrova
17. Puchmajerova – křiž. Brněnská
18. U Stoky
19. Slavíčkova
20. Křepelčí

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 6. 4. odvoz 7. 4.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Ruská – křiž. Ruprechtická
Slunečná u hřiště
Sokolská parkoviště

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 3. 4. odvoz 4. 4.

ulice
Mozartova u č. p. 671
Husova
Husova
Masarykova – křiž. Klostermannova
Masarykova – křiž. Škroupova

1. kolo

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 27. 4. odvoz 28. 4.

ulice
36. Smolný vrch – křiž. Na Hrázi
37. Sosnová
38. Tř. Svobody
39. Jizerská otočka busu 19
40. U Vleku u č. p. 39

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

přistavení 24. 4. odvoz 26. 4.

ulice
Franklinova u č. p. 579
Březový vrch
Nezvalova parkoviště
Vlčí vrch
Sněhurčina

7. kolo

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 20. 4. odvoz 21. 4.

ulice
26. SNP
27. Fučíkova – křiž. Chelčického
28. Čapkova u č. p. 341
29. Na Výšinách
30. Aloisina výšina u č. p. 448

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 17. 4. odvoz 18. 4.

ulice
Mikulášská – křiž. Plátenická
Mlýnská
Svatoplukova – křiž. Gollova
Tyršova
nám. Českých bratří

5. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

Neodkládejte odpady mimo nádobu!
Odložením odpadu mimo nádobu porušujete zákon 200/1990 Sb., o přestupcích.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v odpoledních hodinách a následující den odvezeny opět
v odpoledních hodinách.

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel města Liberce má možnost odevzdat odpad o hmotnosti až 500 kg zdarma
ve sběrném dvoře FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.

Kontejnery neslouží k likvidaci odpadů podnikatelů. Pokud by to občané zjistili, žádáme o oznámení této
skutečnosti na telefon 156 (městská policie) nebo na tel. č. 485 243 456, 485 213 020.

Pro potřebu občanů budou v rámci podzimního úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.
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76.
77.
78.
79.
80.

přistavení 22. 5.

XXIII
XXIV
XXIV
VIII
VIII

odvoz 23. 5.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

odvoz 19. 5.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

odvoz 16. 5.

VI
VI
VII
VII
VII

odvoz 12. 5.

VI
VI
VI
VI
VI

odvoz 9. 5.

VI
VI
VI
VII
VI

odvoz 5. 5.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

odvoz 2. 5.
čtvrť

Zemědělská – křiž. Brigádnická
Hraběcí – křiž. U Pily
K Bucharce – křiž. Za Domovem
Charbinská – křiž. Varšavská
Volgogradská – křiž. U Plovárny

VIII
XIX
XIX
XIX
IX

přistavení 25. 5. odvoz 26. 5.

Volná
Sklářská
Maškova – křiž. Pilínkovská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

přistavení 18. 5.

Dobrodružná – křiž. Na Kopci
U Sídliště
Mařanova
Hodkovická – křiž. U Kolory
Kaplického

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

přistavení 15. 5.

Ladova – horní část
U Družiny
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

přistavení 11. 5.

Gagarinova
Gagarinova
28. října
Votočkova
Příční – křiž. U Křížku

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

přistavení 8. 5.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

přistavení 4. 5.

Halasova – křiž. Seifertova
Pazderkova
Žitná
Hradební – křiž. Havlíčkova
Na Žižkově – křiž. Horní Kopečná

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

přistavení 1. 5.

Kadlická – křiž. Lukášovská
Janovská – křiž. Hrabětická
Modrá – křiž. Zelené údolí
Dobiášova
Haškova

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

9. kolo
ulice

116.
117.
118.
119.
120.

XII
XIII
XIII
XIV
XIV

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Baltská – křiž. Kotkova
Elišky Krásnohorské
Horská – křiž. U Obrázku, otočka bus
Kropáčkova
U Slunečních lázní – křiž. Krakonošova

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 22. 6. odvoz 23. 6.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 19. 6. odvoz 20. 6.
Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

XII
XII
XII
XII
XII

přistavení 15. 6. odvoz 16. 6.
Libušina
Křížkovského
Borový vrch
Na Výsluní
Tomanova – křiž. Kopeckého

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 9. 6.

XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII
XXXIII

odvoz 6. 6.

XI
XI
XVIII
XX
XX

odvoz 2. 6.

III
X
X
X
X

odvoz 30. 5.
čtvrť

přistavení 12. 6. odvoz 13. 6.
Letná parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 8. 6.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 5. 6.

Křižanská u č. p. 153
Českolipská
Tolstého
Řetízková
K Bedřichovce

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

přistavení 1. 6.

Zahradní parkoviště u č. p. 542
Harantova – křiž. Suldovského
Karlinská dolní část
Ostašovská u ZŠ
Ostašovská – křiž. Karlovská

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 29. 5.

Jugoslávská
Jáchymovská – křiž. Mánesova
Jáchymovská – křiž. Vojanova
Vysoká – křiž. Vojanova
Nová

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

březen 2017 
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SOBOTA 22. 4. 2017
Lbc I, Husova
Lbc I, Klostermannova
SOBOTA 29. 4. 2017
Lbc. II, Sládkova
Lbc. II, Šafaříkova
SOBOTA 6. 5. 2017
Lbc. IV, Mikulášská
Lbc. IV, Na Perštýně – vrch
SOBOTA 13. 5. 2017
Lbc. VI, Dukelská horní část

NEDĚLE 23. 4. 2017
Lbc. I, Svojsíkova
Lbc. I, Kozinova
NEDĚLE 30. 4. 2017
Lbc. III, Americká
Lbc. VI, Horní Kopečná
NEDĚLE 7. 5. 2017
Lbc. V, Blahoslavova u Povodí
Lbc. V, Tyršova
NEDĚLE 14. 5. 2017
Lbc. VII, Máchova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Křižovatka Ještědská – Táborská
Křižovatka Erbenova – Irkutská
Parkoviště u restaurace Domov
Křižovatka Puškinova – U Tří studní
Parkoviště u Preciosy (konečná busu)
Křižovatka Minkovická - Hodkovická
Hodkovická, pošta Doubí
Křižovatka Proletářská – Kaplického
Křižovatka Mařanova – Za humny

TRASA "A" 22. 4. 2017
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.45
10.50 - 11.10
11.15 - 11.30
11.40 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

1. Křižovatka Irkutská - Sverdlovská
2. Křižovatka Strakonická - Jičínská
3. Křižovatka Strakonická - Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova - Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Křižovatka Partyzánská - Ostašovská
8. Ostašov - konečná autobusu
9. Křižovatka Mimoňská – Českolipská
10. Tolstého – Heřmánkova

TRASA "B" 23. 4. 2017
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.40
8.45 - 9.00
9.10 - 9.30
9.40 - 10.00
10.10 - 10.30
10.45 - 11.15
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30
12.40 - 13.00

NEDĚLE
čas zastávky

Sběr nebezpečných odpadů bude znovu prováděn na podzim 2017. Rozpis tras a stanovišť najdete opět
v Libereckém zpravodaji.
Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na tel. č. 485 243 456 nebo
pracovníci společnosti FCC Liberec, s. r. o., na tel. č. 485 213 020.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je
možné postihnout pokutou ve výši do 200 000 Kč.

Mobilní sběrna pojede po uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky. Nebezpečné odpady je možné také celoročně odevzdat
ve Sběrném dvoře odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně JIH, ul. Ampérova.

Jde zejména o:
- oleje a tuky
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce se zbytky barev
- kyseliny a hydroxidy
- detergenty a odmašťovací přípravky
- léky
- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin)
- baterie, akumulátory, suché galvanické články
- zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., provede bezplatný svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní
odpad mohou ohrozit životní prostředí.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Křižovatka Rudolfovská - U Vleku
Kateřinky u restaurace
Parkoviště u Dračí sluje
Restaurace U Lípy, Krásná Studánka
Křiž. Studánecká - Dětřichovská
Malátova u č. p. 427
Jabloňová u č. p. 407
Cyrila a Metoděje, u školy

1.
2.
3.
4.

Křiž. Masarykova - Klostermannova
Sukovo nám.
Purkyňova – park. u botan. zahrady
Horská u č. p. 606

TRASA "I" 20. 5. 2017
č. stan. místo

9. U Mlékárny u č. p. 456

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.00
8.30
9.00
9.30

-

8.20
8.50
9.20
9.50

SOBOTA
čas zastávky

12.00 - 12.30

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50

SOBOTA
čas zastávky

12.30 - 13.00

10. Tržní nám. - vchod do LVT

TRASA "G" 13. 5. 2017
č. stan.
místo

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.30
11.45 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

Kyjevské nám.
Česká – Sokolovna
Malá
Jeřmanická u č. p. 488
Dobiášova - nad Zeleným údolím
Dobiášova u městské policie
Ježkova u Gusta
Soukenická u Kovrova
Sametová u č. p. 720

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vodňanská
Třešňová
Svojsíkova
Lužická u Jedličkova ústavu
Vrchlického - u Merkuru

Papírová ul. - parkoviště
Slavíčkova u č. p. 68
U Soudu, u ZŠ
Ruprechtická u č. p. 318
Staškova, u hřiště
F. L. Věka - u hřbitova
Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch - Bezová

Olbrachtova pod Lunou
Kunratice, bývalá Severochema
Sněhurčina u č. p. 705
Křižovatka Hrubínova – Vlčí vrch
Tř. Svobody, u bývalé pošty
Březový vrch u č. p. 744
Sosnová - za panelákem
Březová alej, panelák
Čížkova u č. p. 1106

TRASA "H" 14. 5. 2017
č. stan.
místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA "F" 7. 5. 2017
č. stan.
místo

10. Vlnařská u č. p. 688

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

-

10.20
10.50
11.20
11.50
12.20

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50

NEDĚLE
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

12.30 - 13.00

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20

NEDĚLE
čas zastávky

Lbc. VII, Votočkova
NEDĚLE 21. 5. 2017
Lbc. XI, Cyrila a Metoděje
Lbc. XI, Srbská
NEDĚLE 28. 5. 2017
Lbc. XIX, K Bucharce – střed
Lbc. XXIII, Kaplického
NEDĚLE 4. 6. 2017
Lbc. XV, Olbrachtova
Lbc. XV, Smolný vrch
NEDĚLE 11. 6. 2017
Lbc. XXV, Chatařská

TRASA "D" 30. 4. 2017
č. stan.
místo

Lbc. VI, Krymská
SOBOTA 20. 5. 2017
Lbc. IX, Křižíkova – střed
Lbc. IX, Volgogradská
SOBOTA 27. 5. 2017
Lbc. XIV, Horská – otočka bus
Lbc. XIV, Holubí
SOBOTA 3. 6. 2017
Lbc. XIV, Kropáčkova
Lbc. XII, Jarní – střed
SOBOTA 10. 6. 2017
Lbc. XXV, Česká

Žitná u výměníku
Hradební u samoobsluhy
Na Žižkově u koupaliště
Na Perštýně u č. p. 591
Na Bídě u č. p. 565
Ul. SNP u č. p. 352
Na Výšinách u č. p. 440
Tyršova u č. p. 345
Hvězdná u č. p. 450

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA "E" 6. 5. 2017
č. stan.
místo

Křiž. Brigádnická - Zemědělská
Krymská
Gagarinova u č. p. 761
Příční u č. p. 461
Lounská u č. p. 509
Volgogradská u č. p. 196
Křižovatka Švermova - Karlinská
Kavkazská

TRASA "C" 29. 4. 2017
č. stan.
místo

Lbc. V, Frimlova
PÁTEK 19. 5. 2017
Lbc. VIII, Brigádnická
Lbc. VIII, Strakonická
PÁTEK 26. 5. 2017
Lbc. XIV, Kotkova
Lbc. XIV, Konopná
PÁTEK 2. 6. 2017
Lbc. XII, Slunná
Lbc. XII, Na Cvičišti
PÁTEK 9. 6. 2017
Lbc. XV, V Břízkách

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – jaro 2017

PÁTEK 21. 4. 2017
Lbc. I, Březová alej
Lbc. I, Horova
PÁTEK 28. 4. 2017
Lbc. XX, Švermova – Ostašovská
Lbc. XXXIII, Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 5. 5. 2017
Lbc. X, Nová
Lbc. X, Klášterského
PÁTEK 12. 5. 2017
Lbc. V, Čapkova

Kontejner s obsluhou bude na stanoviště přistaven vždy ve 13.00 hod. a na místě bude do 17.00 hod. Do kontejneru bude obsluha přijímat odpady ze zeleně jako listí, trávu, suché rostliny, odstřižky z keřů a stromů, starou zeminu z truhlíků. Jiné odpady nebudou do kontejneru přijímány!
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku – informace na tel. čísle 485 243 456

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ jaro 2017
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Liberec se zapojí do úklidové akce
Každé jarní tání odkryje v libereckých parcích a na trávnících množství odpadků, které
byly přes zimu bezpečně schovány pod sněhem. I když se město Liberec snaží své pozemky
průběžně udržovat v čistotě, může člověk při procházce městem narazit na rozfoukané
odpadky, nebo dokonce na černé skládky, zejména v okrajových částech Liberce.
Lucie Sládková

8. DUBNA

TAKÉ V LETOŠNÍM roce se uskuteční
celostátní úklid dobrovolníků a statutární město Liberec se rozhodlo jako
Zdravé město do této úklidové akce
v letošním roce opět připojit a zorganizovat potřetí místní úklid o víkendu
8. 4. 2017.
Minulé ročníky totiž ukázaly, že se
najde mnoho Liberečanů z řad firem,
neziskových organizací, škol nebo
jednotlivců, kteří jsou ochotni nejen
všímat si svého okolí, ale přiložit i ruku
k dílu.
Registraci účastníků lze provést
skrze webové rozhraní projektu
www.uklidmecesko.cz, kde naleznete již vytvořený úklid organizovaný
radnicí. Případně přímo u koordinátora akce na e-mailu vinar.michal@
úterý 21. 3. od 14.00: NS Vesecké údolí
magistrat.liberec.cz nebo telefonsobota 8. 4. od 10.00: Opičák – lesík u letiště
ním čísle 485 243 456. Akce Ukliďme
sobota 15. 4. od 10.00: Ruprechtický cvičák
svět, ukliďme Česko je součástí oslav
Dne Země (22. 4. 2016), které doproDEN ZEMĚ
vodí ještě další aktivity.
sobota 22. 4. od 10.00: Ruprechtický lesopark
Každý obyvatel, který evidusobota 29. 4. od 10.00: NS Mojžíšův pramen – Císařský kámen
je ve svém okolí černou skládku, může navíc využít aplikaci
Bližší informace získáte na tel. 602 154 091, armillaria@seznam.cz
www.zmapujto.cz, kde ji lze jednoduše a rychle nahlásit a označit lokalitu na výše uvedených kontak- stalo příjemnějším místem k životu.
v mapě. Právě takovéto mapy jsou tech.
V loňském roce se do akce zapojilo
vodítkem k udržení pořádku a čisZapojte se i vy do této akce a při- na 700 lidí, kteří nasbírali 32 678 kg
toty v našem okolí. Případně sdělit spějte k tomu, aby se město Liberec odpadu.
 www.uklidmecesko.cz

Seznam akcí:

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec n. N.
vyhlašuje

5. výzvu k předkládání projektových záměrů

Vazba na 64. výzvu IROP – Sociální podnikání - integrované projekty.
TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ:
1. Vznik nového sociálního podniku
• založením nového podnikatelského subjektu,
• rozšířením stávajícího podniku, který v době podání
žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je
v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje
principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu
z následujících kroků:
• rozšíření nabízených produktů a služeb,
• rozšíření prostorové kapacity podniku,
• zavedení nových technologií výroby,
• zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových
podnikatelských aktivit OSVČ

LHŮTA PRO PODÁNÍ
ŽÁDOSTI JE
6. 3. – 7. 4. 2017, 12.00 HOD.
Bližší informace:
Odbor strategického rozvoje a dotací
– konzultace IPRÚ
ipru@magistrat.liberec.cz
Mgr. Barbara Steinzová, 485 243 508
Mgr. Věra Maškarincová, 485 243 503

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

AŽ ROZKVETOU
RODODENDRONY
Nedělní procházka po Liberci,
hlavně v posledních několika
letech, kdy většina lidí tráví svůj
volný čas v chrámech konzumu na
periferiích města, je nejen v zimních měsících mrazivým zážitkem.
Liduprázdné ulice a podivný klid…
Na druhou stranu dává nerušená
atmosféra vyniknout na první pohled neviditelnému, zapomenutému. Konkrétně výtvarným dílům,
která přežila do dnešních dnů.
Tu z roští na
Šaldově náměstí
stydlivě vykukuje
zajímavý vápencový květ, který
je dílem Štefana Nejeschleby.
Motýlí křídla od
mistra mobilní
plastiky Jiřího Nováka nám už při mírném vánku mávají z parku před bývalým pavilonem
Bytexu naproti muzeu a letos oslaví
padesátiny Dvanáct měsíců od Josefa
Klimeše, sedících v parku před hotelem Zlatý lev.
Na mnoha místech bohužel narazíme pouze na betonový sokl, který
zarůstá travou a probouzí v nás fantazii a nutí položit si otázku, jak asi
dílo vypadalo a který z autorů vtiskl
beztvaré hmotě svou ideu.
Tak například v zahradě před ZŠ na
Františkově vytvářela skoro až snovou atmosféru skupina pěti rozličných bludiček, kterým se po setmění
decentním světlem rozzářily skleněné hlavičky. Byly dílem známého výtvarníka Karla Wünsche.
Po velkolepém betonovém díle
s názvem Sirény, hrdě se tyčícím před
vstupem do liberecké teplárny, od
Jiřího Babíčka se doslova slehla zem.
A mohli bychom pokračovat dál. Příčinou mizení těchto děl je nezájem
a lhostejnost, přitom jejich hodnota
je nejen estetická a umělecká, ale
také historická.
Nezájem kulminuje ve ztrátě odpovědnosti k veřejnému prostoru
jako celku. V mnoha zemích je to, čím
my pohrdáme, chápáno jako kapitál,
který se zhodnocuje velkou měrou
díky cestovnímu ruchu, ostatně jak je
vidět v některých českých městech,
kde se pořádají každoroční výstavy
současného umění.
Jaro je tady, v Liberci začnou kvést
rododendrony a já věřím, že nedělní
procházka po našem městě bude vítaným vykročením ze stereotypu víkendového bloumání po bezduchých
nákupních centrech, kde vás na rozdíl
od libereckých zákoutí už nic nepřekvapí.
 Jindřich Gubiš, Spolek za estetiku

veřejného prostoru
www.facebook.com/sevpcz
www.spoleksevp.cz
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V zakázce na autobusový terminál bude
pokračovat šest architektů
Městu Liberec se přes velkou snahu nepodařilo s Českou komorou architektů (ČKA) dojednat oboustranně přijatelné podmínky pro pokračování architektonické soutěže na nový parkovací dům a odbavovací halu u nádraží ČSAD. Poslední překážkou byla jen výše odměn, kdy město navrhovalo zvýšení ceny pro soutěžící z původních 150 tisíc na 450 tisíc, bohužel
stanovisko ČKA vycházející z jejich interního ceníku ve výši 1 % nákladů na celou stavbu, tedy 1,5 mil. Kč, bylo neakceptovatelné. Rada města proto tuto zakázku zrušila a město v ní bude pokračovat v jiném režimu.
Náměstek Jan Korytář, který je za tento
projekt odpovědný, k tomu říká: „Bohužel jsme udělali na začátku vyhlášení
této soutěže některé chyby, a i když
bylo naším cílem udělat otevřenou
a kvalitní soutěž, tak se to napoprvé
nepovedlo. To se stane, je to riziko vždy,
když se vydáte na neprozkoumaný
terén. Skutečnou chybou by ale bylo
spíše pokračovat v Liberci dále bez architektonických soutěží. To se nechystáme, poučili jsme se a budeme v novém stylu zadávání architektonických
zakázek pokračovat dál.“
Tuto zakázku by tak město mělo dokončit se šesti architektonickými ateliéry,
které projevily o tuto zakázku zájem,
složení poroty by mělo zůstat stejné.
Mnohé výhrady a připomínky architektů k této zakázce se podařilo vyjasnit na
dvou setkáních, kde probíhala někdy
náročná, ale konstruktivní výměna názorů obou stran.
Návrh na otevřenou architektonickou
soutěž, kterou by pro město na zakázku
uspořádala externí společnost, na podzim 2016 nezískal podporu v radě města. Alternativní návrh z ledna tohoto
roku se stal předmětem sporu s Českou

komorou architektů. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dotační akci a město je
zde vázáno některými termíny a podmínkami, byl nakonec zvolen postup
tzv. paralelního zadání několika vybraným architektům.
„Nově zvolený postup má přes všechny
komplikace i některé výhody – nebude
tak drahý, a zejména umožní v průběhu
zakázky návrhy jednotlivých architektů
průběžně konzultovat se zadavatelem,“
říká náměstek Korytář a dodává: „Všechny návrhy, které město obdrží, budou
také zpřístupněny veřejnosti a město počítá i s veřejným projednáním tohoto projektu tak, aby výsledná podoba co nejvíce
vyhovovala budoucím uživatelům.“
Projekt na výstavbu nového parkovacího domu a odbavovací budovy
u nádraží ČSAD, který by měl nahradit
stavební buňky a současné pozemní
parkoviště, je součástí strategie IPRÚ.
Náklady se odhadují na cca 150 mil. Kč,
85 % této částky uhradí fondy EU. Město také zahájilo jednání o podmínkách
případného odkupu okolních pozemků, se kterými sousedí budova tzv. Uranu, která by měla projít celkovou rekonstrukcí v roce 2018.

Architekti oslovení pro dokončení
zakázky:
• Atakarchitekti,
• Projektový atelier DAVID s r. o.,
• Mjölk architekti,
• Ing. arch. Petr Stolín,
• SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.,
• Ing. arch. Vojtěch Šrut.

Složení hodnoticí komise:
• prof. Ing. arch. akad.
arch. Jiří Suchomel
• prof. Ing. arch. Miroslav Masák
• Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka
• Ing. arch. Boris Šonský
• Mgr. Jan Korytář – SML
• Ing. Vladislav Rozsypal – SML
• Ing. Martin Čulík – SML

Komunitní práce Liberec s novým ředitelem
Komunitní práce Liberec založilo město jako obecně prospěšnou společnost v roce 2005. Jejím hlavním posláním je zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných ve spolupráci s místním úřadem práce. Pracovníci KPL pomáhají ve školách i školkách, při úklidu města i černých skládek nebo tam, kde je zrovna potřeba. Správní rada
začátkem března jmenovala nového ředitele, kterým se na základě výběrového řízení stal Tomáš Kratochvíl.
Pracoval jste v soukromém sektoru,
proč přecházíte do veřejné sféry?
Při hledání nového zaměstnání jsem nepohlížel na to, jestli je to pro soukromý
sektor nebo veřejnou správu. Hledal jsem
pozici, která by mě naplňovala, kde bych
využil svých zkušeností, a hlavně kde by
práce měla smysl a byla také vidět.
Proč zrovna KPL?
Přiznám se, že když jsem se do výběrového řízení hlásil, KPL jsem příliš neznal, ale
zaujala mě náplň práce pro Liberec. Tady
vidím hodně věcí, které je možno dále
rozvíjet. Chtěl bych přispět k tomu, že
práci KPL budou Liberečané více oceňovat, když uvidí výsledky přímo v terénu.

Na co chcete navázat a co naopak budete chtít změnit?
Určitě musíme dál poskytovat servis
pro město podle jeho představ. Správní rada ale celkem jasně řekla, že bude
požadovat i aktivní přístup a na to jsem
připraven. Budu chtít, abychom městu
naše služby nabízeli aktivně a navíc nejen jednoduché práce, ale pokud možno
i komplexní služby.
Co konkrétně máte na mysli?
V současné době pracovníci KPL dělají v terénu do značné míry jen uklízecí
a čisticí práce. Rád bych vytvořil např.
jednu specializovanou skupinu na zahradnické práce, abychom uměli městu

nabídnout i komplexní péči o vybrané
lokality. Liberec má mnoho zanedbaných zákoutí a jen úklid nestačí, chce to
myslím i zlepšit jejich celkový stav.
Zvládnete to se současným počtem
zaměstnanců?
Pokud úřad práce zvýší počet dotovaných míst, práci pro ně určitě budeme
mít. Vidím ale také velké rezervy ve
fungování KPL. Jedna z prvních věcí,
kterou budu chtít domluvit, je to, aby
naši pracovníci mohli využívat zdarma
MHD. Není příliš efektivní, když chodí
pěšky i do okrajových částí Liberce
a až čtvrtinu pracovní doby stráví pěší
chůzí.

Kde vidíte další rozvoj KPL?
KPL mohou městu i svým zaměstnancům přinášet větší užitek, jen musí mít
více podnikatelský přístup, na který
jsem byl zvyklý ve svém předchozím
zaměstnání. Kromě větší nabídky služeb
pro město a získání nových zakázek od
dalších subjektů se chci zaměřit i na evropské dotace, které bych rád využil na
další rozvoj KPL.
S evropskými dotacemi je ale spojená
velká administrativa…
To ano, ale pokud můžeme získat pro
rozvoj KPL v rámci IPRÚ několik miliónů,
a dokáží to i jiné neziskové organizace,
není důvod se o to nepokusit taky.

ROZVOJ MĚSTA
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První projekty IPRÚ za 110 miliónů Kč
už žádají o dotace z evropských fondů
První projekty mohou prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou
(IPRÚ) konečně žádat o podporu z evropských fondů. Řídicí výbor na 9. jednání schválil soulad pěti projektů
za 110 miliónů korun se schválenou strategií IPRÚ, a tím umožnil jejich podání do operačních programů.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Jedním z prvních projektů, který žádá o podporu z Operačního programu Doprava, je
rekonstrukce tramvajové trati Rumunská – Palachova
Foto: Jan Král

Jsou mezinárodní projekty nesmysl?
Vzhledem k zadlužení města je jednou
z mých priorit maximální čerpání dotací,
které mohou nahradit nedostatek vlastních
zdrojů. Jednou z příležitostí jsou i mezinárodní evropské projekty v rámci tzv. komunitárních programů. O tyto dotace mohou
žádat jen města, která získají pro svůj projekt minimálně dalších 5 partnerů ze zemí
Evropské unie.
Město Liberec tyto programy začalo
využívat až v minulém roce. Aktuálně
máme dva projekty, ve kterých jsme partnerem, žadateli jsou evropská města
s většími zkušenostmi z této oblasti. Jde
o menší projekty na obnovu historických center měst a rozvoj ekologické
dopravy. Bohužel, tyto projekty se setkávají s nedůvěrou části zastupitelů, kteří
se obávají, že nic nepřinášejí, že se jedná
jen o mlácení prázdné slámy a cestování po Evropě a že je s nimi spojeno riziko

vrácení dotací. To je ale nepochopení
toho, jaký je jejich smysl.
Tyto projekty mají jednak umožnit,
abychom mezi sebou v Evropě více
komunikovali a nevymýšleli něco,
co již jinde funguje. Mají ale velký
význam i pro budoucnost Liberce –
nebude to trvat dlouho a velká část
evropských dotací v rámci národních
programů skončí a ti, co budou znát
prostředí mezinárodních projektů
a budou mít připravené partnery,
budou ve výhodě.
To, že nyní „ztrácíme čas“ těmito projekty, přinese efekt až v dalším volebním
období. Snažím se ve své práci ale dívat
na více let dopředu, a proto v mezinárodních projektech vidím velký smysl.
Věřím, že se pro tyto projekty podaří
postupně získávat i další zastupitele.

Jan Korytář

Jedná se o čtyři projekty neziskových
organizací v oblasti zaměstnanosti, kariérového poradenství a získávání
nových kvalifikací pro dlouhodobě
nezaměstnané, hendikepované či
matky po mateřské dovolené. Dalším
projektem, který bude žádat o podporu z Operačního programu Doprava, je
rekonstrukce tramvajové trati Rumunská–Palachova, která má řešit nevhodné
dopravní uspořádání a zastaralý technický stav dotčeného úseku, přilehlých
komunikací, chodníků a zastávek.
Strategie IPRÚ podpoří jak velké
dopravní investice, tak i „investice“ do
lidí. Obojí má pro rozvoj regionu svůj
význam, i když zejména takzvané
měkké projekty jsou někdy podceňovány či opomíjeny. Většina dotací
v rámci strategie IPRÚ bude směřovat
do majetku obcí a kraje, částečně podpoříme i činnost neziskových organizací v sociální oblasti.
V prvním pololetí roku 2017 se pro
podání žádostí v rámci IPRÚ připravuje zhruba 20 projektů v objemu
cca 500 mil. Kč, v druhém pololetí pak
dalších 10 projektů za zhruba 400 mil.
Realizace IPRÚ je tak již v plném
proudu. Jedním z velkých projektů,
na kterém se pracuje, je i přestupní

terminál veřejné dopravy a nový parkovací dům u nádraží ČSAD v Liberci.
V případě liberecko-jablonecké aglomerace bude možné v rámci IPRÚ financovat následující aktivity:
• nákup nízkoemisních vozidel MHD
• výstavbu parkovišť P+R a terminálů
• výstavbu cyklostezek včetně
související doprovodné infrastruktury
• rekonstrukce tramvajových tratí
• prodloužení tratě do centra
Jablonce nad Nisou
• investice do sociálního bydlení
• investice do infrastruktury
pro poskytovatele sociálních
služeb a komunitních center
a sociálních podniků
• rozšíření kapacit mateřských škol
• výstavba či rekonstrukce a vybavení
odborných učeben, laboratoří pro
výuku přírodovědných a technických
oborů u základních a středních škol

Dále bude možné čerpat finanční
prostředky pro oblast zvýšení zaměstnanosti, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob,
a zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti
a na trhu práce.

Chytře na cestu aneb zlepšení života v našem městě pomocí dostupnější,
atraktivnější a šetrnější dopravy. To je cíl plánu dopravy, který společně připravují města Liberec a Jablonec nad Nisou. Pokud chcete mít i vy podíl na
tom, jak se bude doprava ve městě vyvíjet v příštích letech, nenechte si ujít
veřejné projednání a průzkum, který bude probíhat od března do června 2017.
Více na www.chytrenacestu.cz. Stránky budou spuštěny začátkem dubna 2017.
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PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory
magistrátu.
CHYBÍ PŘECHOD PRO CHODCE
Po přečtení několika článků Zpravodaje jsem v jednom z minulých vydání
došel na část Doprava a bezpečnost.
V tomto příspěvku se píše o dotacích
na vybrané úpravy týkající se bezpečnosti chodců a i řidičů na některých
místech v Liberci.
Několik let chodím na procházky ze
sídliště Kunratická směrem na Kunratice. Od zahradnictví Gerbera musím
přejít docela rušnou komunikaci.
V tomto prostoru asi nikdo nepočítal
s přechodem pro chodce, i když na
druhé straně je vybudovaný chodník,
který vede takřka až k zahradní kolonii.
Tento neoznačený přechod je v katastru Liberce.
Zatím se tam nic nestalo, ale od
kruhového objezdu je tam docela
nepřehledný horizont, takže toto místo
je pro chodce docela nebezpečným
prostorem. Někdo z odboru dopravy by si toto místo měl prohlédnout
a posoudit, zda by přechod pro chodce
tam měl být označen.

C. Malina, Liberec

Děkujeme Vám za zaslaný podnět,
který jsme prověřili, a sdělujeme
následující: Silnice Kunratická není ve
vlastnictví statutárního města Liberce,
ale je ve vlastnictví Libereckého kraje
a správu vykonává Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p.o.
Statutární město Liberec nemá ve
svém vlastnictví ani žádné vhodné
pozemky podél této silnice, na kterých
by bylo možné chodník realizovat, a to
včetně úpravy odvodnění komunikace,
které se zřízením chodníku souvisí.
Váš podnět bereme na vědomí, avšak
s ohledem na výše uvedené se v současné době realizace chodníku v těchto
místech nepřipravuje.
Pokusili jsme se alespoň ve zkratce
odpovědět na Váš podnět a věříme, že
i když jsme nemohli podat příznivější
informaci, tak bude z Vaší strany přijata.
Kde se chystá zlepšení, bude zveřejněno na webu www.bezpecnadoprava.
liberec.cz zhruba do měsíce.
S pozdravem
Tomáš Kysela, náměstek
pro technickou správu majetku města

Do práce na kole

Zimní sezóna končí, a je proto na čase naleštit přehazovačky
a usednout za řídítka kol. Cyklisté z Liberce a okolí se letos již
po šesté mohou zapojit do kampaně Do práce na kole.
DO DALŠÍHO ročníku akce
se zapojí lidé z celkem třiceti českých a moravských
měst, aby tak nejen zlepšili
vlastní fyzickou kondici, ale
především podpořili zdraví
prospěšný způsob dopravy.
Upozornit na zbytečné
zahlcování měst automobily při každodenních cestách
do práce a zároveň podpořit týmového ducha mohou
všichni zaměstnanci podniků, firem, úřadů a institucí
z Liberce a okolí. Zajistit si
účast je jednoduché: stačí s kolegy
sestavit 2–5členný tým a zaregistrovat se do konce dubna na stránce www.dopracenakole.cz.
Kampaň „Do práce na kole 2017“
v Liberci vypukne Jarní cyklojízdou, která se uskuteční 20. dubna.
Slavnostní vyhodnocení, vyhlášení

vítězů a předání cen proběhne ve
čtvrtek 8. června před libereckou
radnicí.
Hlavní cenou soutěže je letos
skládací kolo od firmy Elbikes.cz
a medaile od společnosti Preciosa.
Více informací na www.cykliste.cz
a www.dopracenakole.cz.

HUDEBNÍ ODD. KNIHOVNY HLEDÁ JMÉNO

TISKOVÁ REKLAMA, KTERÁ

Po necelém měsíci se 20. února otevřely dveře zrekonstruovaného
hudebního oddělení Krajské vědecké knihovny v Liberci. Jednou z novinek
je půjčovna společenských her, které nyní knihovna nabízí jak dětem, tak
i dospělým.

výtisků každý měsíc

Podle ředitelky Blanky Konvalinkové bude knihovna pro zrekonstruovanou sekci
hledat nový název. „Vzhledem k tomu, že jsme mírně změnili koncept oddělení,
původní název Hudební knihovna již s novým zaměřením tolik nekoresponduje.
Při hledání nového názvu bychom rádi zapojili i veřejnost,“ uvedla Blanka Konvalinková.

FUNGUJE
50 000

OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU
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HASIČI RADÍ OBČANŮM – II
Jak je to s dobrovolnými hasiči? Rozdíl mezi sborem a jednotkou
Chlapi, ženy a mnohdy i děti v modrých montérkách. Tráví mnoho hodin v hasičské zbrojnici při údržbě techniky, výjezdech
k mimořádným událostem nebo na soutěžích a při organizování společenských a kulturních akcí. Obecně jim všichni říkáme
dobrovolní hasiči. Není však hasič jako hasič a na to, jak to vlastně s nimi je, se pokusíme odpovědět na následujících řádcích.
Jan Gardoň
V Čechách a na Moravě sahá tradice
dobrovolných hasičů do daleké minulosti. První sbor dobrovolných hasičů
na území Rakouského císařství byl Sbor
dobrovolných hasičů Zákupy. Tento
sbor byl založen v roce 1850 a jeho členy
byli převážně němečtí občané Zákup.
První ryze český sbor dobrovolných
hasičů vznikl ve Velvarech roku 1864.
Mnoho sborů pokračuje dodnes ve
své činnosti a dále rozvíjejí tradice dobrovolného hasičstva. Hovoříme-li však
o sborech, co potom znamená jednotka? Jaký je mezi nimi rozdíl?
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů je obecné
označení dobrovolnického hasičského
sboru. Sbory mají právní subjektivitu,
nebo jsou organizační složkou občanských sdružení (např. Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska). Jsou tedy
zapsány ve spolkovém rejstříku, mají
Inzerce

své řídicí orgány a jsou financovány
z vlastní výdělečné činnosti, sponzorovány obcemi nebo firmami. Jako subjekty se však nepodílejí v rámci výjezdů
na zásahových a likvidačních pracích při
řešení mimořádných událostí.
Hasičské sbory jsou často významné z hlediska společenského života
obce podobně jako Sokol, myslivecké
a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Především na malých
obcích jsou dobrovolní hasiči mnohdy
posledními nositeli kulturního a společenského života. Pomáhají při odstraňování následků mimořádných událostí,
pořádají zábavy, sportovní a kulturní
akce a poskytují obci pomoc při obnově
a budování místní infrastruktury a při
údržbě majetku obce. Velmi záslužnou
činností těchto sborů je práce s mládeží.
Z řad malých hasičů se totiž velmi často
rekrutují budoucí členové jednotek
sborů dobrovolných hasičů. Příprava
mládeže probíhá především prostřed-

nictvím pořádání soutěží v hasičských většině případů jsou i aktivními členy
dovednostech. Tyto soutěže jsou v sou- sboru, kde se věnují dětem a ostatní
časnosti označovány jako požární sport. spolkové činnosti.
JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce nebo podniku nemají se sbory
dobrovolných hasičů nic společného.
Tyto jednotky zřizují a financují obce
na základě ustanovení zákona. Stejně
jako v mnoha okolních zemích jednotky sboru dobrovolných hasičů doplňují
činnost profesionálních hasičských
sborů. Proto členové těchto jednotek
zasahují společně s profesionálními
hasiči a ostatními složkami IZS u mimořádných událostí a jsou to právě ti
„dobráci“, které uvidíme u autonehody,
požáru, ti, kteří nám pomáhají pokácet
nebezpečný strom, vyčerpat vodu ze
sklepa nebo uklidit po povodni. Kromě
toho se účastní odborného výcviku a ve

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?
I přesto, co pro nás všechny dělají,
některé jednotky sboru dobrovolných
hasičů používají dodnes zastaralou,
někde až muzeální techniku a vybavení. V posledních letech však došlo
k výraznému zlepšení této situace, a to
především díky možnostem čerpat na
rozvoj jednotek finanční prostředky
ze strukturálních fondů EU, krajského
dotačního programu a díky dotacím
poskytovaným ze strany Ministerstva
vnitra ČR. I když se obce na tomto
financování musí podílet ze svého
rozpočtu, jsou schopny díky podpoře
projektů pro své hasiče pořizovat nové
vybavení a techniku, a tím zajistit jejich
akceschopnost. Všem „dobrákům“ patří
veliký dík, který si určitě zaslouží.
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Naivní divadlo má za sebou první letošní premiéru
Inscenaci s názvem Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých režíroval člen hereckého
souboru Filip Homola. Jedná se již o jeho druhý režijní počin a podle nadšených kritických ohlasů snad můžeme soudit, že
opět vydařený. 
11.

REPRÍZA

Stanislav Doubrava

EXPERIMENTÁLNÍ INSCENACE
(během níž sedí diváci kolem jednoho
velikého stolu) se inspirovala nejkrásnější německou knihou roku 2009 Atlas
odlehlých ostrovů, kterou napsala
Judith Schalansky. Autorka se premiéry
bohužel nemohla osobně zúčastnit, ale
chystá se na některou z příštích repríz. Ty
nejbližší určené veřejnosti jsou na programu 11. a 13. dubna. Skvělou zprávou
je, že Naivní divadlo Liberec bylo s touto
inscenací zařazeno do hlavního programu Mezinárodního festivalu Divadlo
v Plzni v září letošního roku.
Koncem března budou rovněž známy
výsledky předávání prestižních Cen
divadelní kritiky (bývalé Ceny Alfréda
Radoka). Mezi nominovanými se ocitlo
i Naivní divadlo Liberec. Konkrétně výtvar-

Z inscenace Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých

Foto: Michal Kořán

www.facebook.com/liberec
LB_Zpravodaj_93x135_brezen_duben_press.pdf 1 3/6/2017 9:19:05 AM

A 13. DUBN

A

nice Barbora Jakůbková, která byla za svůj
výtvarný podíl na inscenaci Čechy leží
u moře nominována v kategorii Scénografie roku. Po řadě dosavadních ocenění, včetně libereckého Kulturního počinu
roku 2016, kde získalo 2. místo, jde o další
významnou poctu tomuto představení.
A na co se ještě může liberecké publikum těšit? Určitě na novou premiéru
K šípku s Růženkou, kterou autorsky připravuje Vít Peřina, režisérka Michaela
Homolová a výtvarník Robert Smolík,
a hlavně na mezinárodní festival
MATEŘINKA 17, který vypukne
13. června a přinese nového létajícího slona a pětidenní nabídku deseti
českých a čtyř zahraničních souborů s představeními pro předškolní
děti!

Divadlo F. X. Šaldy zkouší
nový muzikál Funny Girl

Do Liberce přichází nový muzikál – Funny Girl. Muzikál
pojednávající o skutečném příběhu nezapomenutelné
herečky Fanny Briceové, se kterou se seznamujeme
na začátku její kariéry, abychom nahlédli jak do jejího
soukromí, tak do zákoutí její výjimečné, talentované duše.
Iva Špačková

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INSCENACE SLIBUJE výtvarnou i choreografickou podívanou, kdy se mohou diváci
těšit na herecké a muzikálové
hvězdy Jitku Osičkovou, Kateřinu Macháčkovou, Michaelu
Lohniskou, Michala Slaného
a na mnoho dalších – to vše
pod taktovkou inscenačního
týmu, jenž má na svém kontě
bezpočet úspěšných muzikálových produkcí, v čele s režisérkou
Janou Janěkovou a dirigentem Danem
Kalouskem.
Nenechte si ujít muzikál s překrásnými melodiemi, s vtipnými dialogy, ale
i s neutuchající lidskou nadějí, že láska
nám nakonec vždycky dokáže pomoci.
Premiéra: 31. března, 2. premiéra:
1. dubna v Šaldově divadle.

31. BŘEZNA

ním divadle,
byly zveřejněny
nominace na
divadelní Ceny
Thálie 2016.
Nominaci na
Cenu Thálie 2016
za mimořádný
jevištní výkon
v oboru Muzikál,
opereta nebo
jiný hudebně-dramatický žánr získala
za Divadlo F. X. Šaldy Ivana Korolová
za roli Denisy de Flavigny v inscenaci
Mam’zelle Nitouche.
Do širší nominace se za liberecké
divadlo dostali Csaba Kotlár za roli
Athanaëla v inscenaci Thaïs a Lumír
Olšovský za roli Célestina v inscenaci
Mam’zelle Nitouche.
Vyhlášení Cen Thálie 2016 se koná
v sobotu 25. března od 20 hodin v pražNOMINACE
ském Národním divadle, jež je stálým
NA CENY THÁLIE 2016
partnerem Herecké asociace při pořádání této akce, a premiérově ho budou
Na tiskové konferenci Herecké aso- uvádět herci Taťjana Medvecká a Jan
ciace, která se konala 1. února v Národ- Cina.
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BITVA U LIBERCE – VII

Císařsko-královské jezdectvo
Bitva u Liberce v roce 1757 je jednou z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím.
V následujících několika číslech Libereckého zpravodaje si připomeneme památná místa bitvy.
Archa 13
KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
v Janově Dole byla vystavěna roku 1705.
Během bitvy u Liberce byla stavba poškozena, ale nedlouho poté opět opravena.
Na několika rytinách z druhé poloviny 18.
století, které vyobrazují bitvu u Liberce, je
kaple sv. Jana Nepomuckého výrazným
krajinným prvkem. Přes tento prostor se
od Františkova po prohrané bitvě stahovala rakouská vojska dále na Hanychov,
Vesec a Dlouhé Mosty.
Nedaleko kaple je také jedno z několika míst, kam se pohřbívali vojáci zabití
v bitvě. Velkou část padlých tvořili vojáci
z řad jezdectva.
V době sedmileté války tvořilo jezdectvo významnou složku všech bojujících
armád. Jízdní jednotky mohly provádět
rychlé přesuny, nečekané přepady,
hlídkovou a kurýrní službu a podobně.
V bitvě pak mohla jízda provést obchvat
a útok na nepřátelskou pěší linii a chránit vlastní pěchotu před útokem jízdy.
Inzerce

V bitvě u Liberce tvořily jízdní jednotky
přibližně pětinu stavu
bojujících armád. Výsledek střetnutí císařsko-královské a královské
pruské jízdy významně
ovlivnil i výsledek celé
bitvy.
Císařsko-královské
jezdectvo se v době
sedmileté války dělilo
tradičně podle místa verbování rekrutů
na „Německou jízdu“ a „Uherskou jízdu“.
Rekruti pro „Německou jízdu“ byli najímáni v místech, která jsou dnes součástí
Rakouska, České republiky, Polska, Nizozemí, Slovinska a severní Itálie, zatímco
rekruti „Uherské jízdy“ pocházeli z dnešního Maďarska, Slovenska, části Rumunska, Srbska a Chorvatska. Zvláštní postavení, stejně jako u pěchoty hraničářské
pluky, měly jednotky „Grenz Husaren“

doplňované z tzv. „Vojenské hranice“. To
bylo zvláštní administrativní území na
Balkáně na hranicích s Tureckou říší.
„Německá jízda“ se dále dělila na kyrysnické pluky a dragounské pluky. Toto členění jízdy pochází z dob třicetileté války.
Zatímco kyrysníci bojovali vždy v sedle
a byli hlavní údernou silou jezdectva
v útoku proti nepřátelské pěchotě nebo
jízdě, dragouni byli původně pěšáci, kteří
se na koních pouze přesouvali a bojovat

měli pěšky. V době sedmileté
války se rozdíl v použití obou
druhů jezdectva stíral.
Tomuto původnímu rozdělení odpovídala také rozdílná
výzbroj a výstroj obou druhů
jezdců. Po reformě jezdectva
v letech 1756–1758 byl dragounský i kyrysnický pluk
tvořen 10 řadovými jezdeckými rotami (každá 75 mužů),
rozdělenými do 5 polních
eskadron, a jednou elitní rotou (100
mužů). Elitní rota byla u kyrysnického
pluku rota karabiníků, u dragounského
pluku pak stejně jako u pěchoty rota
granátnická. Jednotlivé pluky byly označovány jménem majitele. Toto jméno se
měnilo při změně majitele pluku, takže
pluk vystupoval postupně pod různými
jmény. Označování pluků čísly bylo zavedeno až roku 1769. Pak byl pluk označen
číslem a jménem majitele.
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Platinoví Pokorní

Svůj manželský slib po 70 letech společného života
slavnostně obnovili manželé Miloslav a Emilie Pokorní
z Horního Hanychova v Liberci.
Eva Qualizzová

70 let spolu. Miloslav Pokorný s manželkou Emilií oslavili platinovou svatbu.

Foto: archiv rodiny
MILOSLAV A EMILIE POKORNÍ se
seznámili v Lomnici nad Popelkou, kde
byli oba v učení. Emilie se učila vazačkou květin a Miloslav prodavačem
v železářství. Tehdy jim bylo 14 a 18 let.
Brzy potom přišla okupace a válka
a Miloslav byl totálně nasazen v Záluží
u Mostu, což v té době bylo už v Říši. Byla
to nelehká doba. Ve zdraví přežil mnoho
náletů, když spojenci bombardovali rafinerku, kde se vyráběl letecký benzín.
Koncem války uprchnul k rodině
na Vysočinu. Odloučení s Emilií bylo
dlouhé, ale jejich vztah ještě posílilo.
Svatbu měli 15. února 1947 v kostele
v Semilech.
Během života vystřídali několik
různých zaměstnání. Emilie pracovala
léta v květinářství, do důchodu odešla

z podniku Interier, kde pracovala jako
střihačka při výrobě čalouněného
nábytku. Miloslav pracoval nejprve ve
strojírenství, později ve stavebnictví.
Také byl dárcem krve, krev daroval
celkem devětatřicetkrát.
Když byli mladší, rádi trávili dovolenou turistikou ve slovenských horách.
Miloslav chodil dálkové pochody na 50,
ale i 100 km, a Emilie zase milovala svoji
zahrádku, která byla potěchou i pro
kolemjdoucí.
Manželé Pokorní mají tři děti, dva
syny a dceru. Všichni žijí v Liberci,
a rodičům tak mohou pomáhat v jejich
denním životě. V únoru společně
s rodiči, kteří jsou ve věku 92 a 96 let,
oslavili 70 let manželského života – platinovou svatbu.

Aktuálně z města a radnice
www.liberec.cz

Prostupné bydlení po roce v praxi
Projekt prostupného bydlení, který má dopomoci k bytu lidem, kteří dosud přebývají na ubytovnách či v azylových
zařízeních, má za sebou první rok realizace v praxi. Za tu dobu se nám podařilo do systému zařadit 12 klientů, z toho
sedm získalo od města smlouvu na nájemní byt.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

PROSTUPNÉ BYDLENÍ přitom není jen
o symbolickém předání klíčů od bytu, ale
i postupném budování odpovídajících
kompetencí, aby nájemník byl schopen
si bydlení také udržet (tedy jej dlouhodobě financovat). Nezbytná je součinnost
poskytovatelů sociálních služeb, kteří
s klienty pracují a s nimiž město konzultuje a tipuje vhodné adepty, kteří jsou na
vlastní bydlení již připraveni.
Prostupné bydlení je založeno na třístupňovém systému (tzv. krizové, tréninkové a sociální bydlení), v němž se klient

se sílícími kompetencemi (finanční gramotnost, aktivní splácení dluhů, perspektiva zaměstnání aj.) může propracovat
z ubytovny či azylového domu (1. stupeň)
až k nájemnímu bytu (2. a 3. stupeň, liší se
podmínkami nájemní smlouvy).
Důležitou součástí je terénní sociální služba, která klienta ve všech fázích
doprovází a pomáhá mu v utužování
správných dovedností. V prvních dvou
stupních je sociální služba velmi intenzivní, ve 3. stupni už prakticky není
potřeba, protože nájemník začíná být

naprosto soběstačný. Do 3. stupně jsme
zařadili na začátku roku 2017 první klientku, z 2. stupně do něj prostoupila právě
za jeden kalendářní rok. Pokud klient
podmínky neplní, je možné jej také
přeřadit směrem dolů – stalo se nám to
v jednom případě, kdy klient sestoupil
z 2. do 1. stupně.
Statutární město Liberec kapacity
prostupného bydlení podpoří v dalších
letech otevřením azylového domu pro
matky a rodiny s dětmi (bývalá MŠ ve
Věkově ulici), v rámci IPRÚ zrekonstruuje

také několik bytových domů, v nichž
vzniknou byty pro sociální bydlení.
Vedle prostupného bydlení přidělujeme nájemní byty i v běžném režimu,
dosáhnout na ně ale mohou jen lidé,
kteří nemají šanci se uplatnit na komerčním trhu s bydlením a splnit jeho požadavky, jako jsou kauce či přemrštěné
nájmy – jde o matky samoživitelky,
rodiny s postiženým dítětem, seniory
či nízkopříjmové klienty. Veřejný sektor
je tu ale od toho, aby právě takovým
lidem pomohl.

POZVÁNKY / INFORMACE / INZERCE
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty‑nalezy.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 28. ÚNORA 2017
77/17

nálezy z knihovny: dokument – Libuše Kořínková; průkazy – Petr Taláček; Monika
Stanislavová; Radek Řezníček; doklady – Jan Pokorný;

28. 2. 2017

76/17

mobilní telefon

28. 2. 2017

75/17

dokumenty – Nikola Kokrdová

28. 2. 2017

74/17

mobilní telefon

28. 2. 2017

SPORTOVNÍ PROGRAM

73/17

paměťová karta

27. 2. 2017

72/17

finanční hotovost

28. 2. 2017

71/17

klíče

28. 2. 2017

70/17

čepice

27. 2. 2017

• tenis, beachvolejbal, bowling a další aktivity
• prohlídka arény a hokejového zázemí
• setkání s extraligovým hráčem Bílých Tygrů
• bruslení na ledě, jízda na rolbě
• originální dárek pro každého účastníka

69/17

nálezy ČD: batoh, doklady – Pavla Perná

27. 2. 2017

68/17

mobilní telefon

23. 2. 2017

67/17

mobilní telefon

23. 2. 2017

66/17

nálezy DPMLJ: platební karta – Petra Větrovcová, čepice, taška, vak, fotoaparát,
rukavice, peněženka – David Hochman

23. 2. 2017

CENA ZA TÝDEN
1 900 Kč / dítě
CENA pro majitele BONUS KARTY:
1 800 Kč / dítě

65/17

deštník

23. 2. 2017

Termíny:

63/17

plechová krabička s obsahem

21. 2. 2017

61/17

průkaz – Jan Švoma

20. 2. 2017

10. – 14. 7.
17. – 21. 7.
24. – 28. 7.

60/17

klíče

20. 2. 2017

58/17

dokumenty – Věra Šibriková

17. 2. 2017

7. – 11. 8.
14. – 18. 8.
Program pondělí - pátek
8:00 - 16:00

57/17

mobilní telefon

17. 2. 2017

55/17

nálezy České dráhy: šátek, batoh, rukavice

17. 2. 2017

54/17

nálezy DPMLJ: termoláhev, rukavice 1 ks, taška, tubus, boty, výpis z účtu – Miloslav Pluta

16. 2. 2017

53/17

sluchátka

16. 2. 2017

52/17

mobilní telefon

16. 2. 2017

51/17

2x hodinky

15. 2. 2017

49/17

nálezy iQlandia: 10x čepice, 3x brýle, 2x nůž, karta, 6x mikina (svetr)

13. 2. 2017

48/17

peněženka – Marek Vodvárek

13. 2. 2017

45/17

peněženka – Luboš Bludský

9. 2. 2017

44/17

peněženka – Martin Andrle

9. 2. 2017

42/17

mobilní telefon

8. 2. 2017

41/17

nálezy DPMLJ: karta integrované dopravy a služeb, hodinky, léky, průkaz zaměstnance – Jozef Girga, mobilní telefon, rukavice, boty + ponožky

7. 2. 2017

40/17

klíče od vozidla

7. 2. 2017

39/17

klíče

7. 2. 2017

37/17

klíče

6. 2. 2017

36/17

pouzdro na doklady – Pavel Tůma

2. 2. 2017

35/17

nálezy ČD: batoh, zimní souprava, kabelka

1. 2. 2017

MĚSTO LIBEREC
hledá

VARHANÍKY

pro svatební obřady
Předpokladem pro výkon funkce je absolvovaná konzervatoř, obor varhany.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC HLEDÁ

BRIGÁDNÍKY NA LETNÍ SEZÓNU 2017
NA POZICE PRŮVODCE A TERÉNNÍ PRACOVNÍK IC
PRŮVODCE HISTORICKOU BUDOVOU LIBERECKÉ RADNICE
Požadavky:
·
věk min. 17 let
·
znalost německého a anglického jazyka
·
zájem o historii města
·
znalost města Liberce a jeho okolí
Činnost průvodce spočívá v realizaci komentovaných prohlídek
po historické budově radnice v českém, německém a anglickém jazyce.

Svatební obřady probíhají v pátek a sobotu v obřadní síni liberecké radnice.
Bližší informace podá vedoucí oddělení matriky Ivana Jadrná.
Historická radnice, přízemí, kancelář č. 7 – tel.: 485 243 724,
e-mail: jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz.

Zájemci se mohou hlásit do 30. 4. 2017 písemně na níže uvedené adrese.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 – 9

Odměna: 100 Kč/hodina
TERÉNNÍ PRACOVNÍK IC
Požadavky:
·
věk min. 17 let
·
znalost německého a anglického jazyka
·
znalost města Liberce a jeho okolí
Činnost terénního pracovníka IC spočívá v aktivním seznamování
turistů s nabídkou města Liberce přímo v jeho ulicích.
Terénní pracovník supluje službu IC v turisticky zajímavých lokalitách.

LETNÍ TÁBORY DDM VĚTRNÍK
Pokud vymýšlíte program pro své dítě na letní prázdniny, už se nemusíte
trápit. Podívejte se na webové stránky www.ddmliberec.cz a vyberte pro něj
letní tábor. V nabídce jich máme opravdu hodně – turistické, tvořivé, hudební, sportovní, technicky zaměřené,… Máme tábory příměstské
i pobytové. Navíc se u nás zabaví i dospělí v rámci letních odpoledních kurzů.

Více informací poskytne vedoucí Městského informačního
centra Liberec Pavlína Kuchtová. Tel: 773 781 766,
e-mail: kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Přijďte

mezi

nás
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Mistři ČR v latinskoamerických tancích
Rekordní účast tanečníků i návštěvníků doprovázela únorové mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích v pražské
Lucerně. Mezinárodní porota a večerní část s živou hudbou pozvedla akci na úroveň mezinárodní soutěže. Liberečtí nezklamali.
Taneční klub Koškovi
VEČERNÍ ČÁST mistrovství
mistrovství reprezentovapatřila hlavní kategorii, ve
lo několik tanečních párů.
které nastoupilo k soutěži 45
Prvenstvím v rámci českých
tanečních párů. Dva z nich
mistrovství je absolutně
byly z Liberce.
největší počet soutěžících
Trochu smolné a těsné
v juniorských kategoriích, což
ilustruje rozmach sportovnínepostupové 14. místo do
ho tance v České republice.
semifinále tentokrát padlo
na pár Barbora Košková – Jiří
Svou premiérovou účast
Kejzar. Na českém mistrovna MČR mají v juniorech
ství nastoupil po třech letech
1 za sebou naši nejmladší
Marek Bureš s Anastasií Ierzástupci Tereza Pleskotová –
molenko. Tento pár poslední
Ondřej Gajdoš, obsadili velmi
tři roky tančil v Německu a na
důstojné 16. místo ze 46 párů
začátku letošního roku přea k semifinále chyběl jen kouFoto: TK síček.
stoupil zpátky do ČR. Vzhle- Marek Bureš s Anastasií Iermolenko uprostřed 
dem k postavení na 17. místě světové- zvítězili a stali se mistry ČR v latinskoV juniorech 2 nastoupilo rekordních
ho žebříčku byli považováni za favority, amerických tancích pro rok 2017.
56 párů. V semifinále dotančil na 12.
a to se potvrdilo. Zcela jednoznačně
Taneční klub Koškovi na tomto místě pár Nicole Folcová – Dmitry Pri-

KARATISTÉ NA ME
Na 44. mistrovství Evropy mládeže karate WKF 2017 v Sofii měl
nejúspěšnější liberecký oddíl SK
Karate – Shotokan Liberec a SCM
Liberec hned několik zástupců.
Nominačními kritérii státní reprezentace se probojoval Ondřej Košťál
a startoval v Sofii v kategorii juniorů do 68 kg. Ze Sportovního centra
mládeže Liberec se nominovali Martin Drábek, Petr Podrábský, Daniel
Drábek, Filip Černík a Petr Urbanec.
Nejlepší výsledek libereckým vybojoval Petr Podrábský (SKR SU Ústí
nad Labem/SCM Liberec), který nastoupil v kategorii dorostenců do 57
kg. Obsadil konečné 7. místo.
Jeho týmovému i „SCMkovému“
kolegovi Danielu Drábkovi se podařilo v prvním kole porazit Maďara
Fehera v poměru 2:0, nicméně na
Gruzínce Chiradze ve druhém kole
nestačil. Martin Drábek v kategorii
do 52 kg bohužel prohrál s Mariem
Svinarskim z Makedonie v poměru
0:1. Martinův soupeř se bohužel
do finále nedostal, a tak ani mladší
z bratrů Drábků do repasáží o 3. místo nezasáhl.

siazhny a další pár Zuzana Růžičková –
Lukáš Frydrych obsadil 19. místo.
Leden patřil MČR ve standardních
tancích. Hostitelem se stal Hradec
Králové. I na tomto mistrovství měl
Taneční klub Koškovi své reprezentanty. Svou premiéru v juniorech 1 zatančil
pár Petra Příplatová – Jan Vlček a své
kvality potvrdili 12. místem v semifinále z počtu 29 párů. V juniorech
2 z celkového počtu 41 párů obsadil
v semifinále 11. místo pár Zuzana
Růžičková – Lukáš Frydrych.
V hlavní kategorii dospělých nastoupilo celkem 42 párů. Kamila Burešová – René Skalský 31. místo obsadili
a semifinálové 12. místo patřilo Barboře Koškové s Jiřím Kejzarem.

Veřejný přebor kraje
Poslední závod v Liberci ve střelbě ze vzduchových zbraní
před mistrovstvím ČR pořádal SSK Liberec na ZŠ Vrchlického.
Závodu se zúčastnilo více než 140 účastníků.
Romana Mikulčíková
V NEJMLADŠÍ KATEGORII VzPu do
12 let vleže letos střelci nedosáhli
maximálních výsledků (300 bodů
z 300 možných). Z našich mladých
střelců však mile překvapil Petr Trnovský, který na svých třetích závodech
nastřílel 288 bodů. Nejlépe z našich
střelců skončila Nikola Regnerová
(296 bodů), ale na centry přišla o titul
krajského přeborníka.
Jakub Mládek a Michal Malinovský
si udrželi svůj standard. V kategorii
VzPu do 14 let vleže nastřílelo plný
počet 5 střelců. O vítězích tedy rozhodl počet centrů. Jediná třístovka s 30
centry byla naší Katky Mikulčíkové,
která získala titul krajského přeborníka.
Vestoje byl v kategorii do 16 let
z našich střelců nejlepší Ondra Zerzán
(354,0 bodů), Jana Burdová těsně za
ním (349,2 bodů) a Vojta Černý (313,1

bodů). Osobní rekord si na závodech
střelila mezi ženami Iva Vencová
(362,2 bodů). V mužích skončil Radek
Mikulčík druhý (613,1 bodů) a získal
titul krajského přeborníka.
Přeborníky Libereckého kraje za
rok 2016 ve střelbě ze vzduchových
zbraní se stali – VzPu do 12 let vleže:
Anna Kubrová (SSK Ruprechtice),
VzPu do 14 let vleže: Kateřina Mikulčíková (SSK Liberec), VzPu do 16 let
vestoje: Kateřina Landová (SSK KSS
LOYD Jablonec nad Nisou), VzPu do
18 let stoje: Kateřina Kimáková (SSK
Ruprechtice), VzPi dorost: Jiří Kočí
(SSK KSS LOYD Jablonec nad Nisou),
VzPu ženy: Michaela Širlová (SSK
Manušice), VzPi ženy: Anna Sobeková (SSK KSS LOYD Jablonec nad
Nisou), VzPu muži: Radek Mikulčík
(SSK Liberec) a VzPi muži: Miloslav
Plíšek (SSK Manušice).

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 27. BŘEZNA.
LIBERECKỲ
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 30. března od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

